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                                                                                     Per aangetekende brief verstuurd.   
 
 

              
 
 
 
 
 

‘t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  

   
 
 

 
 
Aan: Raad van State 
Afdeling bestuursrechtspraak 
t.a.v. Mr. J.E.M. Polak (persoonlijk) 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag  

Zonhoven 4 februari 2015 
 
 
Ons kenmerk: Schreu/04022015/HB 
 
 
 
 

 
Hoger Beroepschrift tegen de uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 

van de rechtbank Oost-Brabant, inzake Wijksestraat 3 in Heusden. 
 

Bevat 56 blz. met de stukken 1 t/m 29 (388 blz.), totaal: 444 blz. 
bijbehorende stukken kunt u lezen in de nog toe te sturen e-mail versie 

 
 
 
 
Geacht College met als voor voorzitter Mr. J.E.M. Polak,  
 
Hierbij tekent het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) als gemachtigde van:  

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg; 
- C.A.P.M.  Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout;  
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD ’s-Hertogenbosch; 

(hierna: appellanten) hoger beroep aan tegen de uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december  
2014 van de rechtbank Oost-Brabant, inzake Wijksestraat 3 in Heusden. De in geding zijnde uitspraak 
d.d. 18 maart 2014 van de rechtbank Oost-Brabant vindt u bijgevoegd (Stuk 30, tab 30).   
 
Voor de inhoud van ons hoger beroep verwijzen wij u naar onze hieronder ingelaste reactie d.d. 4 
februari 2015 op het schriftelijk verslag d.d. 29 december 2014 (kenmerk: K14/0570) van advocaat-
generaal mr. G.P.N. Robben bij het Resortparket, vestiging ’s-Hertogenbosch,  inzake ons beklag d.d. 
12 oktober 2014  ingevolge artikel 12 Rv tegen niet vervolging van onze strafaangifte van het plegen 
van onder meer de volgende grensoverschrijdende misdrijven: Terroristisch misdrijf (art. 83 en 83a 
Sr.), Afpersing (art 311 en art. 317 Sr.), Diefstal (art. 310 Sr), Valsheid in geschrifte (art. 225 en 226 
Sr); Knevelarij (Samenspanning (art. 80 SR), misdrijf waarbij de algemene veiligheid van personen en 
goederen in gevaar wordt gebracht (art. 173a en 173b Sr.) en deelname aan een criminele organisatie 
(art. 140 Sr), etc. tegen de daarin genoemde rechtspersonen. Daarin staat letterlijk het volgende 
geschreven:  
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Gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
Corr. Adres, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) 
 

 

 
Afgegeven met ontvangstbevestiging  

 
 
Aan:  
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
t.a.v. F.E. Chun   
Postbus 70583,  
5201 CZ 's-Hertogenbosch  

 

         
    Zonhoven: 4 februari 2015  

Ons kenmerk: EKC/121014/BK 
Uw kenmerk: K14/0570  
 

 
Betreft:  

Reactie op het schriftelijk verslag d.d. 29 december 2014 (kenmerk: K14/0570) van advocaat-generaal mr. 
G.P.N. Robben bij het Resortparket, vestiging ’s-Hertogenbosch,  inzake ons beklag d.d. 12 oktober 2014  
ingevolge artikel 12 Rv tegen niet vervolging van onze strafaangifte van het plegen van onder meer de volgende 
grensoverschrijdende misdrijven: Terroristisch misdrijf (art. 83 en 83a Sr.), Afpersing (art 311 en art. 317 Sr.), 
Diefstal (art. 310 Sr), Valsheid in geschrifte (art. 225 en 226 Sr); Knevelarij (Samenspanning (art. 80 SR), misdrijf 
waarbij de algemene veiligheid van personen en goederen in gevaar wordt gebracht (art. 173a en 173b Sr.) en 
deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr), etc. tegen de hieronder vermelde personen: 

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

Hoensbroek; 
- C.A.T.J. Smeets- van der Linden, notarisklerk bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138, 

6417 BR Heerlen; 
- Mr. J.L.G. Fleuren, notaris bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen; 
- Maatschap Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen; 
- Mr. W.V.J.M. Bonne, gerechtsdeurwaarder bij Adactio Gerechtsdeurwaarders Incasso, Sint 

Franciscusweg 36, 6417 BD Heerlen; 
- Adactio Gerechtsdeurwaarders Incasso, Sint Franciscusweg 36, 6417 BD Heerlen; 
- Mr. Monique van ’t Hooft, notaris bij Van ’t Hooft & Van Rosmalen, Clarissenstraat 22, 52 AZ Boxtel; 
- Mr. Edwin van Luijn, notaris bij Van ’t Hooft & Van Rosmalen, Clarissenstraat 22, 52 AZ Boxtel;  
- Maatschap Van ’t Hooft & Van Rosmalen, Clarissenstraat 22, 52 AZ Boxtel;  
- Stichting Regioveiling Oost-Brabant, Zuiderparkweg 280, 5216 HE Den Bosch;  
- Laura Spits, veilingcoördinator Stichting Regioveiling Oost-Brabant, Zuiderparkweg 280, 5216 HE Den 

Bosch en werkzaam voor Huijbregts Notarissen & Adviseurs te Den Bosch, Zuiderparkweg 280, 5216 
HE Den Bosch;  

- Huijbregts Notarissen & Adviseurs te Den Bosch, Zuiderparkweg 280, 5216 HE Den Bosch;  
- Mr. Frans Verlinden, voorzitter en notaris van Stichting Regioveiling Oost-Brabant, , Zuiderparkweg 

280, 5216 HE Den Bosch en werkzaam voor  VDB Advocaten Notarissen, Eindhovenseweg 126, 5580 
AD Waalre; 

- VDB Advocaten Notarissen, Eindhovenseweg 126, 5580 AD Waalre;  
met het nadrukkelijke verzoek ervoor te zorgen dat vóór uiterlijk 9 februari 2015 aan A.M.L. van 
Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen op grond van de inhoud van deze reactie met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 een Belgische identiteitskaart is verstrekt als wonende op 
hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), omdat als gevolg van deze 
GBA-fraude misdaad zowel A.M.L. van Rooij als ook zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen al 
bijna 1,5 jaar lang niet meer over een Belgische identiteitskaart beschikken en hun Nederlandse 
paspoorten zijn verlopen, waardoor zij wettelijk vanuit België niet meer de grens over mogen naar 
Nederland en om die reden dan op dinsdag 24 februari 2015 te 14.00 uur hiervoor in de raadkamer 
van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch niet kunnen worden gehoord. 

 
Bevat 54 blz. met de stukken 1 t/m 29 (382 blz.), totaal: 436 blz. 

bijbehorende stukken kunt u lezen in de nog toe te sturen e-mail versie 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sommatie-aan-de-rechters-mr-j-a-bik-voorzitter-mr-m-f-m-t-franke-lid-en-mr-j-m-p-willemse-schwering-lid-van-de-wrakingskamer-van-de-rechtbank-oost-brabant
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Geachte Voorzitter en Raadsheren van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch,  
 
De volgende rechtspersonen: 
 

1. J.M. van Rooij van der Heijden, wonende op het adres ’t Achterom 9A, 3520 te Sint-
Oedenrode, burgerservicenummer:128731801 (is op 7 december 2014 overleden);  

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

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

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

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

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

 

Laten hierbij hun inhoudelijke reactie toekomen op het schriftelijk verslag d.d. 29 december 2014 
(kenmerk: K14/0570) van advocaat-generaal mr. G.P.N. Robben bij het Resortparket, vestiging ’s-
Hertogenbosch,  inzake ons beklag d.d. 12 oktober 2014  ingevolge artikel 12 Rv tegen niet vervolging 
van onze strafaangifte van het plegen van onder meer de volgende grensoverschrijdende misdrijven: 
Terroristisch misdrijf (art. 83 en 83a Sr.), Afpersing (art 311 en art. 317 Sr.), Diefstal (art. 310 Sr), 
Valsheid in geschrifte (art. 225 en 226 Sr); Knevelarij (Samenspanning (art. 80 SR), misdrijf waarbij de 
algemene veiligheid van personen en goederen in gevaar wordt gebracht (art. 173a en 173b Sr.) en 
deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr), etc. tegen de hieronder vermelde personen: 

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

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

Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen; 

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

Heerlen; 

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

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

Franciscusweg 36, 6417 BD Heerlen; 

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

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

Boxtel;   

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

Boxtel;   

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

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

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

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

Zuiderparkweg 280, 5216 HE Den Bosch;  

- Huijbregts Notarissen & Adviseurs te Den Bosch, Zuiderparkweg 280, 5216 HE Den Bosch, 
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- Mr. Frans Verlinden, voorzitter en notaris van Stichting Regioveiling Oost-Brabant, , 

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

Eindhovenseweg 126, 5580 AD Waalre; 

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

met het nadrukkelijke verzoek ervoor te zorgen dat vóór uiterlijk 9 februari 2015 aan A.M.L. van 
Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen op grond van de inhoud van deze reactie met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 een Belgische identiteitskaart is verstrekt als wonende op 
hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), omdat als gevolg van deze 
GBA-fraude misdaad zowel A.M.L. van Rooij als ook zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen al 
bijna 1,5 jaar lang niet meer over een Belgische identiteitskaart beschikken en hun Nederlandse 
paspoorten zijn verlopen, waardoor zij wettelijk vanuit België niet meer de grens over mogen naar 
Nederland en om die reden dan op dinsdag 24 februari 2015 te 14.00 uur hiervoor in de raadkamer 
van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch niet kunnen worden gehoord. 
 
Bij brief d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: K14/0570) ontvingen wij van contactpersoon F.E. Chun van 
het gerechtshof ’s-Hertogenbosch het schriftelijk verslag d.d. 29 december 2014 van advocaat-
generaal mr. G.P.N. Robben op onze klacht niet-vervolging d.d. 12 oktober 2014, waarin letterlijk het 
volgende staat geschreven (Stuk 1, tab 1): 
 

 
Openbaar Ministerie  
 

Ressortsparket, vestiging ‘s-Hertogenbosch 
 
Postadres: Postbus 70582, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch                                                   Bezoekadres  
                                                                                                                                          Leeghwaterlaan 8 
Aan het gerechtshof                                                                                                          5223 BA ’s-Hertogenbosch 
                                                                                                                                          Telefoon: (073) 6202020 
                                                                                                                                           Fax: (073) 6204080 
 
Datum              29 december 2014, ED                                                                              Bij beantwoording de  
Ons kenmerk   K14/0570                                                                                                    datum en ons (eventuele) 
Uw kenmerk                                                                                                                        kenmerk vermelden 
Onderwerp       Klacht niet-vervolging door J.M. van Rooij  
                         van der Heijden en anderen  

 

SCHRIFTELIJK VERSLAG  
 
Klagers 

- J.M. van Rooij van der Heijden – 
- Camping en Pensionstal 'Dommeldal' 
- Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
- Van Rooij Holding B.V. 
- Stichting administratiekantoor van Rooij Holding B.V. 
- Politieke Groepering De Groenen  

(veelal vertegenwoordigd door dhr. A.M.L. van Rooij) 
 
beklagen zich over de beslissing van de officier van justitie te Den Bosch om niet over te gaan tot 
vervolging van:  

- Betty Bovens (directeur NOTIS) 
- system Center Heerlen B.V. 
- C.A.T.J. Smeets-van der Linden (notarisklerk) 
- mr. J.L.G. Fleuren (notaris) 
- Maatschap Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen – 
- Mr. W.V.J.M. Bonne (gerechtsdeurwaarder) 
- mr. Monique van 't Hooft (notaris) 
- Mr. Edwin van Luijn (notaris) 
- Maatschap Van 't Hooft & Van Rosmalen  
- Stichting Regioveiling Oost-Brabant  
- Laura Spits (veilingcoördinator) 

http://www.vastgoedveilingoostbrabant.nl/
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- Huijbregts Notarissen & Adviseurs 
- mr. Frans Verlinden 
- VDB Advocaten en Notarissen  

 
ter zake van 

- terroristisch misdrijf 
- afpersing 
- diefstal 
- valsheid in geschrifte 
- knevelarij 
- samenspanning 
- (opzettelijke) bodemverontreiniging 
- deelname aan een criminele organisatie. 

 
De officier van justitie is van oordeel dat de klacht dient te worden afgewezen. 
 
Ik kan mij in dit oordeel en de redengeving daarvoor geheel vinden en verwijs hiervoor naar het 
ambtsbericht d.d. 10 november 2014 van de hoofdofficier van justitie. 
 
Ik overweeg daarbij voorts het volgende. 
Allereerst is uit de veelheid van stukken niet duidelijk op te maken wie door klagers nu precies 
waarvoor verantwoordelijk wordt/worden gehouden noch wat de precieze gevolgen daarvan zijn en 
welk bewijs daarvoor wordt ’ aangedragen. 
 
Ook overigens ben ik, net als de hoofdofficier, in het dossier geen (begin van) vermoeden van 
gepleegde strafbare feiten door beklaagden tegen gekomen. Meer dan beschuldigingen heb ik niet 
aangetroffen. De onderliggende bijlagen bevatten geen bewijsmiddelen en vormen ook geen begin 
van een redelijk vermoeden om daarop te gaan rechercheren. 
 
Ik adviseer uw hof derhalve de klacht af te wijzen. 
 

                    
 

     
Bovengenoemd advies van advocaat-generaal mr. G.P.N. Robben kan nooit in stand blijven en wel op 
grond van de volgende bewijsstukken met bijbehorende toelichting:  
 
(1 januari 2011) Bijgevoegd vindt u ons met Davy Drillieux (verhuurder) gesloten huurcontract, die 
overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 is geregistreerd door inspecteur P. Broux 
op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren 
waarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen hun woning op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) vanaf 1 januari 2011 gebruiken als 
hoofdverblijfplaats (Stuk 2, tab 2). Ondanks deze wetenschap bij burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode (Nederland) en burgemeester en schepenen van Zonhoven (België): 

- weigerden de gemeente Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij 
van Nunen uit te schrijven uit de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA); 

- weigerden de gemeente Zonhoven A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen in te schrijven in het volksregister van de gemeente Zonhoven en Belgische 
Rijksregister; 

als gevolg daarvan hebben A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, Camping 
en Pensionstal “Dommeldal”, Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 jaar lang) geen enkel 
inkomen meer gehad, dubbele woonlasten en leefkosten, geen werkzaamheden meer kunnen 
verrichten voor cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., sociale en belastingfraude moeten 
plegen, zijn eigen rechtszaken in Nederland niet kunnen verdedigen met als gevolg allemaal valse 
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verstekvonnissen, beslissingen of beschikkingen, met allemaal valse dwangsomopleggingen, 
executoriale beslagleggingen en als klap op de vuurpijl het op 29 januari 2015 stelen van al onze 
eigendommen uit onze woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9a en uit de bijgebouwen, zonder enig 
vonnis, beslissing of beschikking van de rechtbank Oost-Brabant, waarvan u de bewijzen hieronder 
verder vindt uitgewerkt. Als gevolg daarvan hebben De Groenen, afdelingen Sint-Oedenrode en 
Heusden niet kunnen meedoen aan de verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord 
Brabant van 2 maart 2011 waaruit ook de Eerste Kamerleden der Statengeneraal worden verkozen, 
aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 in de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden 
en voor de verkiezingen van het Europees Parlement van 25 mei 2014. Als gevolg daarvan 
beschikken A.M.L. van Rooij als ook zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen al ruim 4 jaar lang 
niet over een Belgische identiteitskaart en zijn hun Nederlandse paspoorten al ruim 1,5 jaar lang 
verlopen, waardoor zij geen identiteit meer hebben en bij hen het kiesrecht is afgenomen, waarmee 
wij al maar liefst ruim 1,5 jaar lang gevangen zitten in onze woning op het adres Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven en daardoor België niet meer kunnen verlaten. Hoe extreem crimineel men daarmee 
te werk heeft gegaan en wie er allemaal in betrokken zijn kunt u hieronder lezen. De toen hiervoor 
verantwoordelijke ministers van Binnenlandse Zaken in Nederland en België zijn Piet Hein Donner 
(thans: Vice-president van de Nederlandse Raad van State) en Annemie Turtelboom (thans: Vlaams 
minister van Begroting, Financiën en Energie), waarvan u de foto’s hieronder vindt bijgevoegd.  
 

 
 
Het zijn dan ook de voormalige ministers Piet Hein Donner (CDA) en Annemie Turtelboom (Open-Vld)  
in Nederland en België die hiervoor namens de Staat der Nederlanden en de Belgische Staat volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn, als ook hun opvolgers. 
 
(15 oktober 2012) Bijgevoegd vindt u het getuigschrift van woonst van A.M.L. van Rooij van de 
gemeente Zonhoven, waarin staat vermeld dat die is gehuwd met J.E.M. van Nunen en dat die vanaf 
15 oktober 2012 staat ingeschreven in het Belgische Rijksregister: 53.03.10 603-37 (Stuk 3, tab 3).  
De gemeente Zonhoven (België) heeft deze inschrijving niet doorgegeven aan de gemeente Sint-
Oedenrode, waardoor A.M.L. van Rooij in Sint-Oedenrode niet is uitgeschreven en vanaf die tijd zowel 
in de gemeente Zonhoven (België) als ook in de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) stond 
ingeschreven. Door mijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen niet gelijktijdig in te schrijven op 
onze hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven hebben burgemeester en schepenen 
van Zonhoven (België) A.M.L. van Rooij juridisch gescheiden van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen, zonder tussenkomst van een rechter.  
 
(1 januari 2013) Bijgevoegd vindt u het uittreksel Kamer van Koophandel (KvK-nummer 57035032) 
van eenmansbedrijf Camping en pensionstal “Dommeldal” met als eigenaar A.M.L. van Rooij (Stuk 4, 
tab 4). Daarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij woont op het adres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België). 
 
(14 januari 2013) Bijgevoegd vindt u het getuigschrift van samenstelling van gezin van  
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen van de gemeente Zonhoven, waarin staat vermeld 
(Stuk 5, tab 5): 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 15 oktober 2012 staat ingeschreven in het Belgische Rijksregister: 
53.03.10 603-37 en 

- dat zijn echtgenote J.E.M. van Nunen vanaf 14 januari 2013 staat ingeschreven in het 
Belgische Rijksregister: 55.09.20 510-11  

De gemeente Zonhoven (België) heeft deze inschrijving niet doorgegeven aan de gemeente Sint-
Oedenrode, waardoor J.E.M. van Rooij van Nunen in Sint-Oedenrode niet is uitgeschreven en vanaf 
die tijd in zowel de gemeente Zonhoven (België) als ook in de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) 
stond ingeschreven.  
 

http://www.google.com/url?url=http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20111125_008&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ReHQVJ-mBMrxUrn6g8gL&ved=0CDAQ9QEwDA&usg=AFQjCNGQ42wV-XIGJRfvnKhNVkhxKyW6Zg
https://www.google.be/search?q=piet+hein+donner+ad+van+rooij&rls=com.microsoft:nl:IE-SearchBox&rlz=1I7ADFA_enNL485&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UOLQVKruNMTxasXugcgK&ved=0CAUQ_AU
http://www.google.be/url?url=http://www.belgischealliantie-alliancebelge.be/bab/nl/node/94&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9eHQVOHPAsavacHQgaAO&ved=0CB0Q9QEwAw&usg=AFQjCNFLUbAORaYjOi1Vyijqz45-lLCaxg
http://www.google.be/url?url=http://www.osakaimportgroup.nl/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yeLQVJaXBY_vaPb0gKAN&ved=0CB8Q9QEwAw&usg=AFQjCNE8kat44AYK6o6DhOYw5uK3jN8ZvA
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(15 januari 2013) Bijgevoegd vindt u de onherroepelijke uitspraak d.d. 13 januari 2014 in 
zaaknummer SHE 13/3985 GBA V41 van rechter mr. B.A.J. Zijlstra van de rechtbank Oost-Brabant te 
’s-Hertogenbosch (Stuk 6, tab 6). Daarin kunt u lezen dat ondanks de wetenschap dat J.E.M. van 
Rooij van Nunen vanaf 14 januari 2013 bij de gemeente Zonhoven stond ingeschreven in het 
Belgische Rijksregister: 55.09.20 510-11, de gemeente Sint-Oedenrode een dag later (op 15 januari 
2013) enkel A.M.L. van Rooij ambtshalve heeft uitgeschreven uit het Nederlandse Rijksregister en niet 
zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, waardoor J.E.M. van Rooij van Nunen tot op de dag van 
vandaag nog staat ingeschreven in de GBA van Sint-Oedenrode als wonende op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland). Door mijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen niet gelijktijdig ambtshalve uit te schrijven naar onze hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven hebben burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode (Nederland) A.M.L. van 
Rooij juridisch gescheiden van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij, zonder tussenkomst van een rechter. 
 
(19 februari 2013) Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 19 februari 2013 (burgerservicenummer: 
0933.91.225) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België)(Stuk 7, tab 7).  Hierin staat geschreven dat A.M.L. van Rooij vanaf 15 januari 
2013 in Nederland geen AOW-pensioen meer opbouwt en mijn partner J.E.M. van Rooij van Nunen en 
onze twee kinderen geen nabestaandenuitkering meer krijgen als A.M.L. van Rooij komt te overlijden. 
Hiermee is het bewijs geleverd dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode daarmee 
bewust A.M.L. van Rooij juridisch heeft gescheiden van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen 
en zijn twee kinderen. 
 
(6 mei 2013) Bijgevoegd vindt u de aangifte brief d.d. 19 februari 2013 (nummer: 3520-Reg-406/109) 
in de personenbelasting aanslagjaar 2013 (inkomsten van het jaar 2012) van de Belgische Federale 
Overheidsdienst aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)(Stuk 8, tab 8).   
Dit betreft een valselijk opgemaakt stuk. De echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen had van de 
Belgische Federale Overheidsdienst ook zo’n aanslagformulier moeten ontvangen, maar heeft dat niet 
gekregen omdat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode haar bewust niet hebben 
uitgeschreven uit de GBA van Sint-Oedenrode, waartoe ze wettelijk verplicht waren.  
 
( 27 mei 2013) Bijgevoegd vindt u het aanslagbiljet dienstenbelasting voor gezinnen 2013 van de 
gemeente  Sint-Oedenrode aan Van Rooij Adrianus, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Stuk 9, 
tab 9). Wij hebben deze belasting aan de gemeente Zonhoven betaald ondanks met bovengenoemde 
wetenschap dat de gemeente Zonhoven (België) in samenspanning met de gemeente Sint-
Oedenrode (Nederland) met het bewust plegen van domiciliefraude het vanaf 5 juli 1979 voor de wet 
en kerk getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen juridisch van elkaar heeft 
gescheiden zonder tussenkomst van een rechter met het vooropgezette doel al hun eigendommen te 
kunnen stelen om ze nadien in het gemeenteriool te kunnen dumpen. Dit betreft een valselijk 
opgemaakt stuk. De echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen had van de Belgische Federale 
Overheidsdienst ook zo’n aanslagformulier moeten ontvangen, maar heeft dat niet gekregen omdat 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode haar bewust niet hadden uitgeschreven uit de GBA 
van Sint-Oedenrode, waartoe ze wettelijk verplicht waren.  
 
(2 juni 2013) Bijgevoegd vindt u het aanslagbiljet Provinciebelastingen (kohierartikel: 
B5/21305346/70) van de provincie Limburg aan Van Rooij Adrianus, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (Stuk 10, tab 10). Wij hebben deze belasting aan de provincie Limburg betaald met 
bovengenoemde wetenschap dat de gemeente Zonhoven (België) in samenspanning met de 
gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) met instemming van de gouverneur van de provincie Limburg  
met het bewust plegen van domiciliefraude het vanaf 5 juli 1979 voor de wet en kerk getrouwde 
echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen juridisch van elkaar heeft gescheiden zonder 
tussenkomst van een rechter met het vooropgezette doel al hun eigendommen te kunnen stelen om 
ze nadien in het gemeenteriool te kunnen dumpen. 
 
(12 juni 2013) Tegen bovengenoemde grensoverschrijdende misdaad en onderliggende misdaad 
hebben A.M.L van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 12 juni 2013 een strafklacht met 
burgerlijke partijstelling ingediend bij onderzoeksrechter Kris Gruyters van de rechtbank van Eerste 
Aanleg Hasselt, welke u vindt bijgevoegd (Stuk 11, tab 11). Wij verzoeken u kennis te nemen van de 
inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In bijbehorend PRO JUSTITA 
proces verbaal van burgerlijke partijstelling staat letterlijk het volgende geschreven: 
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RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG  
                  HASSELT 
--------------------------------------------------- 
KABINET ONDERZOEKSRECHTER  
              K. GRUTTERS 
 

 
 

PRO JUSTITIA 
 

PROCES VERBAAL VAN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. 
 

Heden, 12/06/2013 
voor Ons, K. GRUYTERS, Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende 
te Hasselt, bijgestaan door S. VANDEBROEK, griffier, in Ons kabinet, gerechtshof te Hasselt is 
verschenen: 
 
Dhr VAN ROOIJ Adriaans, Marius, Lambertus,  
wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36 A 
Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer 16090111,  
gevestigd op het adres ’t Achterom 9 A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)  
 
die Ons, in de Nederlandse taal, heeft verklaard zich burgerlijke partij te stellen tegen: 
 

1. Het LIMBURG ASSURANTIE EN HYPOTHEEKKANTOOR (L.A.K.), voorheen gevestigd op 
het Tongersesteenweg 187, 3723 Guigoven, is later opgegaan in BVBA VANOPPEN 
INVESTMENT GROUP.  

2. DE BVBA VANOPPEN INVESTMENT GROUP, met ondernemingsnummer 0406.094.260, 
waarin hetL.A.K. later is opgegaan en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 
3501 Hasselt (Wimmertingen), Smetstraat 16.  

3. Mevrouw MARTENS Christiane, Tongersesteenweg 187,3723 Guighoven, gewezen 
zaakvoerster van het LIMBURGS ASSURANTIE EN HYPQTI1EEKKANTOOR (L.A.K.), 
Tongersesteenweg 187, 3723 Guighoven.  

4. De beer VANOPPEN Stephan, gewezen zaakvoerder van de BVBA Vanoppen Investment 
Group, wonende te 3501 Hasselt (Wimmertingen), Smetstraat 16.  

5. Mevrouw BOELEN Annick, actueel zaakvoerder van de BVBA Vanoppen Investment 
Group, wonende te 3501 Hasselt (Wimmertingen), Smetstraat 16.  

6. Voormalig burgemeester H. Phiitjens, de schepenen F. Lihotte, W. Claes en G. Nijs en 
secretaris Etienne Scherman van de gemeente Kortessem (H. Philtjens en W. Claes zijn 
thans nog raadslid in de gemeente Kortessem).  

7. Huidig burgemeester, schepenen en secretaris van Kortessem, zijnde Tom Thijssen, Luc 
DulJaers, Ernest Eckelmans, Carnüle Cuyx, Peter Valkeniers, Ria Reweghs-Steeegmans 
en Caroline Penders.  

8. Elke VERHEYDEN (gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur), VANDERBIEZEN 
Kristiaan (gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur) en Gina VANBRABANT (plv. 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur voor het Grondgebied van het Vlaamse 
Gewest).  

9. PALMANS Robert, beëdigd landmeter, Kruislaan 58 te 3700 Tongeren.  
10. Burgemeester Johny DE RAEVE, gemeentesecretaris Telen Bart en wnd. 

Gemeentesecretaris HULSMANS Marie-Claire van de gemeente Zonhoven.  
11. Ellen DE WOLF, werkzaam als attaché voor Staatssecretaris van Asiel en Migratie en 

voor Maatschappelijke integratie, bij Dienst Vreemdelingenzaken, Antvverpsesteenweg 
59B, 1000 Brussel;  

12. Burgemeester MAAS Peter en wethouders Cees VAN ROSSUM, DEKKERS René, 
HENDRIKS-VAN KEMENADE Jeanne, huidig secretaris VAN DE LOO Peet, huidig 
ambtenaar G. VELDMEIJER als ook voormalige wethouder Henriette VAN DEN BERK 
VAN DEN LAAR, voormalig burgemeester Piet SCHRIEK, voormalig secretarissen 
COMPAGNE Freek en JORRITSMA John van de gemeente Sint- Oedenrode in 
Nederland;  
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13. Mies VAN DE BIGGELAAR, wonende op het adres ’t Achterom 5a, 5491 XD te Sint-
Oedenrode in Nederland en zijn zoon Robert VAN DE BIGGELAAR, vanwege het 
aanrichten van vernielingen, het laten uitgaan van bedreigingen en plegen tot doodslag 
op A.M.L. van Rooij en zijn moeder J.M. Van Rooij VAN DER HEIJDEN;  

14. Erik VAN AARLE, directeur van Van Aarle Houtbedrijf B.V., Ollandseweg 159,5491XB te 
Sint-Oedenrode als ook voormalig directeuren Ad en Leo VAN AARLE van Gebr. Van 
Aarle B.V., dat is gevestigd op Ollandseweg 159, 5491 XB te Sint-Oedenrode  

15. F.M. VAN HOEK en A.M.E. KNEEPKENS, Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught in 
Nederland als ook hun paardenadvocaat mr. S. A. Wensing, Parallelweg 45, 7741 KA 
Coevorden, als ook Menno VAN DER DONK, medewerker van de rechtbank Qost-
Brabant, alsook mevr. C. KOOISTRA, verantwoordelijke beheerster van dossiernummer 
241200494/COR/cor, werkzaam voor Groenewegen en Partners, Amcrikaweg 2 postbus 
469,9400 AL, Assen in Nederland;  

16. Medisch Milieukundig Arts Henk JANS, p/a B GMV/GGD’en Brabant- Zeeland, Postbus 
3166, 5203 Den Bosch;  

17. Voormalig directeur FONVILLE Roel, voormalig plantmanager OERLEMANS Jan, 
voormalig HRM Manager WERTELAERS Patrick, voormalig OR vertegenwoordiger 
RONDEEL Ferry, huidig advocaat Dries DUYNSTEE van Philips Medical Systems 
Nederland B.V., Veenpluis 4-6 5684 PC Best in Nederland als ook hun ingeschakelde 
advocaat mr. A.A.B. GA ALM AN, werkzaam voor AK, Flight Forum 1, 5657 DA 
Eindhoven.  

18. De opvolger van de door Philips Medical System Nederland B.V., ingehuurde reeds 
overleden bedrijfsarts Harry Mol, werkzaam voor Achmea Vitale, die A.M.L. van Rooij om 
“corporale crime redenen” vanaf 24 september 2007 voor de rest van zijn leven voor 
100% arbeidsongeschikt heeft verklaard.  

19. Huidig algemeen directeur F.A.J. KRAAKMAN en bedrijfsjurist Toon SPANINKS, 
werkzaam voor IAK Verzekeringen BV, postbus 90165,5600 RV Eindhoven.  

20. De overig betrokken personen, organisaties en instanties, zoals blijkt uit de bijgevoegde 
feitelijke onderbouwing deel 1 tot en met deel 3.  

 
wegens: 
 
Voor de periode vanaf 1986 tot heden: 
 
Valsheid in geschriften 
deelname aan een criminele organisatie, 
oplichting, 
poging doodslag, vernielingen en bedreigingen (voor 13.)  
milieudelicten (voor 14.) 
 
die beweren door dit misdrijf benadeeld te zijn en schadevergoeding eisen. 
 
Het bewijs van storting ter correctionele griffie van een in consignatie gegeven som van vijfhonderd 
euro (500 EURO) die, zo nodig, zal worden aangevuld, wordt ons overhandigd. 
 
Waarvan akte 
 
De comperant ondertekent samen met Ons en de griffier;  
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Hiermee heeft onderzoeksrechter K.Gruyters in zijn proces-verbaal burgerlijke partijstelling letterlijk 
het volgende geschreven en samen met A.M.L. van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
ondertekent.    
 

 
PRO JUSTITIA 

 
PROCES VERBAAL VAN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING. 

 
Heden, 12/06/2013 
voor Ons, K. GRUYTERS, Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg, zitting 
houdende te Hasselt, bijgestaan door S. VANDEBROEK, griffier, in Ons kabinet, gerechtshof te 
Hasselt is verschenen: 
 
Dhr VAN ROOIJ Adriaans, Marius, Lambertus,  
wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36 A 
Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer 16090111,  
gevestigd op het adres ’t Achterom 9 A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)  
 

    
(17 juni 2013) Aanvullend op bovengenoemde op 12 juni 2013 gedane strafklacht met burgerlijke 
partijstelling vindt u bijgevoegd de beschikking d.d. 17 juni 2013 (nr 181/2013 Rep.nr. 1350) van T. 
Heeren, Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zitting houdende te Hasselt met bijbehorend 
proces-verbaal PV nr.0078872/2013 van MORTIER HILDE, gerechtelijk commissaris Officier van 
Gerechtelijke Politie (Stuk 12, tab 12). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud 
hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
(11 juli 2013) Het Nederlands paspoort van A.M.L. van Rooij is verlopen. Vanaf dat moment is A.M.L. 
van Rooij zijn identiteit kwijt en beschikt hij niet over een identiteitskaart op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (Stuk 13, tab 13). Wij verzoeken u kennis te nemen van 
de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
(28 januari 2014) Het Nederlands paspoort van J.E.M. van Rooij van Nunen is verlopen. Vanaf dat 
moment is ook J.E.M. van Rooij van Nunen haar identiteit kwijt en beschikt zij niet over een 
identiteitskaart op haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (Stuk 14,  
tab 14). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen 
 
(30 mei 2014) Op 30 mei 2014 ontvangt A.M.L. van Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België) van advocaat mr. Dirk VAN COPPENOLLE (Stafhouder Balie van Hasselt) 
een brief dat A.M.L. van Rooij ten gunste van de gemeente Zonhoven maar liefst  € 1.320,00  EURO 
moet betalen. Dit is stelen als de raven en nog veel erger, lees hieronder (Stuk 15, tab 15):  
 

VAN COPPENOLLE  
ADVOCATEN 
 
DIRK VAN COPPENOLLE  
SOFIE REPRIELS 
MEDEWERKSTER 

BEVERZAKSROEKWEG 97                                                                    VAN ROOIJ A.M.L. 
B-3520 ZONHOVEN                                                                                Hazendansweg 36a  
Tel (+32) (0)11/227798                                                                            3520 ZONHOVEN 

Fax (+32) (0)11/236492  
DIRK@VAN-COPPENOLLE.BE   
 
 
U/REF: 
M/REF: 5346/Gemeente Zonhoven/Van Rooij-klacht BP  
 
                                                                                                                            Zonhoven, 30 mei 2014   

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/tegen-gemeente-zonhoven
mailto:DIRK@VAN-COPPENOLLE.BE
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Geachte Mijnheer, 
 
U kent de uitgesproken beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling 
Hasselt dd. 30/05/2014,  
 

Ter zake treed ik op als raadsman van partijen De RAEVE, TELEN en HULSMANS,  
 
 
U gelieve de aan mijn cliënten toegekende rechtsplegingsvergoeding ad € 1.320,00 
ten titel van berusting te willen storten op mijn derdenrekening BE81 7351 1306 6824 
met vermelding van de refertes van het dossier.   

      
Bij gebreke aan vrijwillige regeling zal de deurwaarder worden gelast met 

invordering.  

 
 
Met vriendelijke groeten. 
 
Dirk Van Coppenolle 

 
 

     
(18 juni 2014) Bijgevoegd vindt u een kopie van het arrest d.d. 18 juni 2014 met rolnummer 
2014/RK/16 van het Hof van beroep Antwerpen in een geschil van: 

1.  A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgie); 
2. J.E.M. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgie); 

tegen: 
NV SNS BANK, met maatschappelijke zetel te 3521 BJ Utrecht (Nederland), Groeselaan 1, 
ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel met ondernemingsnr. 16062338; 

waarin letterlijk het volgende is beslist (Stuk 16, tab 16):   
   

 

HOF van beroep Antwerpen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 

Arrest 
 
Datum: 18 juni 2014 

 
Rolnummer: 2014/RK/16  

 
Achtste kamer burgerlijke zaken  
 
1. De her VAN ROOIJ ADRIANUS en  
2. Mevrouw VAN NUNEN Johanna 
beiden samenwonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A 

 
---------------------------------------------------------------------------------.  
 
tegen  

 
NV SNS BANK, met maatschappelijke zetel te 3521 BJ Utrecht (Nederland), Groeselaan 1, 
ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel met ondernemingsnr. 16062338; 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dit arrest werd uitgesproken op de openbare terechtzitting van 18 juni 2014 door: 
 
E. LEMMENS                                 Voorzitter 
D. DEMEESTER                            Raadsheer 
K. VAN EECKHOORN                   Raadsheer 
R. VAN GOETHEM                        Griffier 

 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sociale-databank-nederland-aan-mr-dirk-van-coppenolle
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Hiermee is bij onherroepelijk vonnis van het Hof van beroep van Antwerpen d.d. 18 juni 2014 in een 
geschil tegen de SNS Bank NV beslist dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). Hiermee is het 
wettelijke bewijs geleverd dat niemand beter dan het Hof van Beroep Antwerpen als ook de SNS Bank 
NV weet hebben van het feit dat A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen samen wonen in hun woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.  
 
(24 juli 2014) In strijd met bovengenoemd arrest d.d. 18 juni 2014 van het Hof van beroep Antwerpen 
brengt substituut-procureur-generaal Bart DE SMET bij datzelfde Hof van beroep Antwerpen op 24 juli 
2014 (1 maand later) de RECHTS-VORDERING (nr. PGA 20142192) uit, waarin letterlijk het volgende 
staat geschreven (Stuk 17, tab 17):  
 

 
NR PGA 20142192    RECHTSVORDERING 
 
Hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een beschikking waarbij de raadkamer de niet-
ontvankelijkheid van de strafvordering uitspreekt.  
 
De Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen: 
 
Gelet op het proces-verbaal van burgerlijke partijstelling d.d. 12 juni 2013 voor de heer  
K. GRUYTERS, Onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, door: 
 
VAN ROOIJ Adrianus, Marius, Lambertus, 
Zaakvoerder, 
Geboren te Sint-Oedenrode (Nederland) op 10 maart 1953,  
thans zonder gekende woonst in het Rijk,  
Nederlanden.  
 
 
VORDERT het Hof, Kamer van Inbeschuldigingstelling 
 
1

e
 Het hoger beroep ingesteld door de burgerlijke partijen ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. 

 
2

e
 Burgerlijke partijen te veroordelen tot de kosten van de rechtspleging met inbegrip van de 

rechtsplegingsvergoeding.  
 
                                                                                         Antwerpen, 24 juli 2014 
 
                                                                                         Voor de procureur-generaal 
                                                                                         De Substituut-procureur-generaal  
 
 
 
 

 
Daarin staat dus geschreven:  
 
VAN ROOIJ Adrianus, Marius, Lambertus, 
 
Zaakvoerder, 
Geboren te Sint-Oedenrode (Nederland) op 10 maart 1953,  
thans zonder gekende woonst in het Rijk,  
Nederlanden.  
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Deze op 24 juli 2014 door substituut-procureur-generaal Bart DE SMET gedane vordering is in strijd 
met het eerder op 18 juni 2014, rolnummer 2014/RK/16, gewezen arrest van het Hof van beroep 
Antwerpen. Hiermee heeft substituut-procureur-generaal Bart DE SMET bij het Hof van Beroep te 
Antwerpen onmiskenbaar een zeer zwaar misdrijf gepleegd.  
 
(4 oktober 2014) Bijgevoegd vindt u de eerste herinnering d.d. 4 oktober 2014 van de gemeente 
Zonhoven aan Van Rooij Adrianus, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven dat die over het jaar 2013 
zijn gemeentebelastingen nog niet heeft betaald voor zijn gezin (Stuk 18, tab 18). Dit met de 

wetenschap dat die wel betaald is. 

(22 oktober 2014) Bijgevoegd vindt u de door rechters mrs. G.J.E. Poerink, M.C. de Regt en F.P.J. 
Schoonen van de rechtbank Zeeland-West-Brabant op 22 oktober 2014 uitgesproken beslissing onder 
kenmerk: C/02/288579/HA RK 14/200, welke bij voorbrieven is verstuurd aan:  

1. De heer A.M.L. van Rooij Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven;  
2. Mevrouw J.E.M. van Nunen Hazendansweg 36 A 3520 Zonhoven 

waarin het volgende is beslist (Stuk 19, tab 19).   
 

 

beslissing 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT 
 
Wrakingskamer  
 
Locatie: Breda 
Procedurenummer: 288579 HA RK 14-200 
 
 
Beslissing van 22 oktober 2014 inzake het wrakingsverzoek, ex artikel 8:15 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Av\b), van: 
 
1. Adrianus Marius Lambertus van Rooij, wonende te Zonhoven (België) 
2. Johanna Elisabeth Maria van Nunen, wonende te Zonhoven (België). 
3. Camping en Pensionstal “Dommeldal”, gevestigd te Sint Oedenrode, 
4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd te Sint Oedenrode. 
5. Van Rooij Holding B.V., gevestigd te Sint Oedenrode. 
6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., gevestigd te Sint Oedenrode, en 
7. Politieke Groepering De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode), gevestigd te Sint-Oedenrode, 
verder ook te noemen Van Rooij c.s. 
--------------------------------------------- 
 

Deze beslissing is gegeven op 22 oktober 2014, door mrs. G.J.E. Poerink, M.C. de Regt en 

F.P.J. Schoonen. en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van A.C.L.M. de Jong, 

griffier. 
 

 
Hiermee is bij onherroepelijke beslissing van de rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 22 oktober 
2014 beslist dat A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen wonen in 
hun woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. 
 
(4 november 2014) Bijgevoegd vindt u het gewezen arrest P.14.1570.N van 4 november 2014 van 
het Hof van Cassatie van België, waarin is beslist (Stuk 20, tab 20).  
 

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

 
Met dit op 4 november 2014 gewezen arrest P.14.1570.N van het Hof van Cassatie van België had 
substituut-procureur-generaal Bart DE SMET de nietigheid van zijn op 24 juli 2014 uitgebrachte 
RECHTSVORDERING (nr. PGA 20142192) moeten inroepen, wat hij niet heeft gedaan. Daarmee is 
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het door substituut-procureur-generaal Bart DE SMET bij het Hof van Beroep te Antwerpen bewust 
gepleegde misdrijf jegens ondergetekenden nogmaals bewezen.    
 
(26 november 2014) Met bovengenoemde voorkennis ontving ondergetekende A.M.L. van Rooij op 
26 november 2014 (17:08 uur) van een zekere Jeanine Bordes-Hermans, zonder haar persoonlijk te 
kennen en zonder daarover voorafgaand overleg te hebben gehad, het volgende e-mailbericht:  
 
 
Van: van 't Hooft & van Rosmalen Notarissen  
Verzonden: woensdag 26 november 2014 17:08 
Aan: van 't Hooft & van Rosmalen Notarissen 
Onderwerp: RE: veilingexploot 
  
Geachte heer Van Rooij, 
  
Graag verwijs ik u naar de bijlagen. 

 
Met vriendelijke groet, 
Jeanine Bordes-Hermans 

 
Clarissenstraat 22 
5281 AZ Boxtel 
Postbus 80, 5280 AB Boxtel 
Tel: 0411-674321 
Fax: 0411-677965 
e-mail: info@hooftrosmalen.nl www. www.hooftrosmalen.nl 

  

       
De inhoud van de bij deze e-mail bijbehorende bijlagen vindt u hieronder ingelast (Stuk 21, tab 21):  

 
 
De heer A.M.L. van Rooij  
p/a Hazendansweg 36A  

3520 Zonhoven BELGIË 
 
Boxtel, 26 november 2014  

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

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

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

Adactio 
 
GERECHTSDEURWAARDERS | INCASSO  

KERKRADE-HEERLEN 
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VEILING EXPLOOT 

64341 

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

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

kantoorhoudende te ARNHEM; 
 
te dezer domicilie kiezende te Heerlen aan het adres Akerstraat 138 ten kantore van de notarissen mrs. J.MJ.H. 
Hendriks en J.L.G. Fleuren; 
 
 
 
AAN: 1. Adrianus Marius Lambertus van Rooij, geboren 10 maart 1953, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats in Nederland of elders, doch te dezer zake domicilie gekozen hebbende te 5281 AZ Boxtel, 
Clarissenstraat 22 ten kantore van notaris mr. E. van Luijn, opvolger van oud notaris mr. J.K.A.M. 
Wösten 

 
aldaar mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan:  

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

OEDENRODE, 't Achterom 9 a; 

 
- bij afzonderlijk exploot-  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verkopen; 

voorts heb ik, deurwaarder, de gerequireerden voornoemd 

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

voldoen: 

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

- de kosten van dit exploot, 

kosten voor royement en de 

kosten van de veiling : € P.M. 

ONDER AANZEGGING: 

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

zaak/zaken zal laten plaatsvinden op. 

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

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

voorgeschreven; 

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

 
 
Hiermee is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat slechts één persoon, te weten: mw. 
A.H.J.M. (Jeanine) Bordes-Hermans, verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het aannemen van 
een valselijk opgemaakt VEILING EXPLOOT van Adactio Gerechtsdeurwaarders / incasso Kerkrade-
Heerlen.   
 
In betreffend door mw. A.H.J.M. (Jeanine) Bordes-Hermans op 26 november 2014 in 
ontvangstgenomen VEILING EXPLOOT staat letterlijk het volgende geschreven:  
 
 
AAN: 1. Adrianus Marius Lambertus van Rooij, geboren 10 maart 1953, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats in Nederland of elders, doch te dezer zake domicilie gekozen hebbende te 5281 AZ Boxtel, 
Clarissenstraat 22 ten kantore van notaris mr. E. van Luijn, opvolger van oud notaris mr. J.K.A.M. 
Wösten 

 
aldaar mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan:  

 
 

2. Johanna Elisabeth Maria van Nunen, geboren 20 September 1955, wonende te 5491 XD SINT 
OEDENRODE, 't Achterom 9 a; 

 

 
Daarmee heeft mw. A.H.J.M. (Jeanine) Bordes-Hermans op 26 november 2014 een VEILING 
EXPLOOT in ontvangst genomen, waarin staat opgenomen:  
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1. Adrianus Marius Lambertus van Rooij, zonder bekende woon- of verblijfplaats in 
Nederland of elders; 

2. Johanna Elisabeth Maria van Nunen, wonende te 5491 XD SINT OEDENRODE, 't 

Achterom 9 a; 

Mw. A.H.J.M. (Jeanine) Bordes-Hermans heeft op 26 november 2014 betreffend valselijk opgemaakt 
VEILING EXPLOOT in ontvangst genomen met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij 
samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen al bijna 4 jaar lang (vanaf 1 januari 2011) 
wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) in overeenstemming 
met hun met Davy Drillieux (verhuurder) gesloten huurcontract, die overeenkomstig de Belgische 
Huurwet op 31 januari 2011 is geregistreerd door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de 
gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren (Stuk 2, tab 2).  
 
(3 december 2014) Bij aangetekende brief d.d. 3 december 2014 ( kenmerk: EKC/AvR/03122014/ 
SOM) hebben wij Mw. A.H.J.M. (Jeanine) Bordes-Hermans gesommeerd om betreffend valselijk 
opgemaakt veilingexploot d.d. 26 november 2014 vóór uiterlijk 7 december 2014 nietig te laten 
verklaren en dat aan ondergetekenden te bevestigen (Stuk 22, tab 22). Onze notaris mr. Monique van 
’t Hooft heeft betreffende aangetekende brief d.d. 3 december 2014 afgehaald en voor Mw. A.H.J.M. 
(Jeanine) Bordes-Hermans achtergehouden, waardoor wij daarop tot op heden geen enkele reactie 
hebben mogen ontvangen. Tegen haar, als ook notaris mr. Edwin van Luijn zal dan ook een klacht 
worden ingediend bij president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek van de rechtbank Oost-Brabant. Ter 
onderbouwing daarvan zal een kopie van dit schriftelijk verslag  worden overlegd.  
 
(29 december 2014) Bij aangetekende brief d.d. 29 december 2014 (kenmerk: AvR/29122014/Som) 
hebben wij aan verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (met een kopie aan verantwoordelijk directeur drs. G.M. Keijzer-Baldé van 
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten) letterlijk het volgende sommatieverzoek 
laten uitgaan (Stuk 23, tab 23). .  
 

 
Betreft: 

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

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

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

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

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

 
Bij besluit d.d. 23 januari 2015 heeft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties ons kenbaar gemaakt dat niet hij maar burgemeester en wethouders van Sint-
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Oedenrode voor dit alles verantwoordelijk en aansprakelijk zijn (Stuk 24, tab 24). Wij verzoeken u 
kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.   
 
(2 januari 2015) De van onderzoeksrechter S. Gorré van de rechtbank Eerste Aanleg in Limburg, afd. 
Hasselt, bij zes aangetekende gerechtsbrieven verkregen beschikkingen, waarmee wettelijk is 
bewezen dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen in België wonen op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Stuk 25, tab 25). Wij verzoeken u kennis te 
nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.   
 
(20 januari 2015) Bij brief d.d. 20 januari 2015 (kenmerk: 2015200067/2015D01709)  heeft de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België) kenbaar gemaakt  dat zij daarover een vraag hebben gesteld aan verantwoordelijk minister 
Ronald Plasterk (Stuk 26, tab 26). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier 

als herhaald en ingelast te beschouwen.   

(26 januari 2015) Bij brief d.d. 26 januari 2015 (zaaknummer: 21400644/CH) heeft notarisklerk 
C.A.T.J. Smeets-van der Linden van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen de door haar 
vastgestelde veilingvoorwaarden laten toekomen, welke u vindt bijgevoegd  (Stuk 27, tab 27). Wij 
verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. In deze “vaststelling veilingvoorwaarden” staat ondermeer letterlijk het volgende 
opgenomen.  
 

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

  
Met de voorkennis bovengenoemde feiten heeft notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden van 
Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen bewust bovengenoemde valsheid in geschrift 
gepleegd in haar vastgestelde veilingvoorwaarden.  
 
Welke partijpolitieke terroristische misdaad daarachter zit kunt u lezen in mijn verzoekschrift d.d. 22 
april 2002 aan Annemarie Jorritsma, voormalig minister van Economische Zaken, die na 12 jaar 
daarop nog niet heeft gereageerd (Stuk 28, tab 28). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud 
en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.   

Hoe extreem groot deze criminaliteit is kunt u lezen in ons “Verzoek tot Nietigverklaring”  
d.d. 27 januari 2015 (kenmerk: EKC/27012015/VZZ-Remo) aan de Raad van State, Afdeling 
bestuursrechtspraak, Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel tegen het ministerieel besluit kenmerk 
AMV/00070576/1027 houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit met 
kenmerk nr. 750.71/A/14.109 van de deputatie van de provincie Limburg van 17 juli 2014 waarbij het 
ingediende verzoek van de nv Remo Milieubeheer, Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt, om de 
exploitatievoorwaarden te wijzigen van de stortplaats, gelegen te 3530 Houthalen-Helchteren, 
Koerselsedijk zn, wordt ingewilligd (Stuk 29, tab 29). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud 
en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. 
 
Wat van dit alles het gevolg is kunt u lezen in het hieronder ingelaste verzoek van Erik Verbeek, 
wonende Seovacki Put 43, 34550 Pakrac (Kroatië) aan onderzoeksrechter K. GRUYTERS om 
overeenkomstig artikel 61 quinquies WSV in de zaak met Notitienr.: HA21.99.313/13 (Dossiernr. 
618/13), welke niet op 6 februari 2015 om 09.00 uur ter zitting kan worden behandelend bijkomende 
onderzoekshandelingen neer te leggen waarin staat opgenomen dat op grond van de inhoud van deze 
nadere stukken de behandeling van de zaak niet kan doorgaan, omdat u als onderzoeksrechter 
daartoe niet bevoegd bent omdat Erik Verbeek geen woonst in België heeft en daar ook niet verblijft 
en dat bij aangetekende gerechtsbrief schriftelijk te bevestigen aan Erik VERBEEK op zijn woonadres 
Seovacki Put 43, 34550 Pakrac (Kroatië).       
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                                                                                         Aantekenen  
             

 

Erik Verbeek  

wonende Seovacki Put 43,  

34550 Pakrac (Kroatië)  

 

 
Aan: De heer K. GRUYTERS  
Onderzoeksrechter 
Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt 
Afdeling Hasselt 
Parklaan 25/2, 3500 Hasselt  
 

Kroatië 3 februari 2015 
Uw Dossier: 618/13 
Not.nr.: HA21.99.313/13  
 

 

Verzoek aan onderzoeksrechter K. GRUYTERS om overeenkomstig artikel 61 quinquies WSV 
in de zaak met Notitienr.: HA21.99.313/13 (Dossiernr. 618/13), welke niet op 6 februari 2015 om 
09.00 uur ter zitting kan worden behandelend bijkomende onderzoekshandelingen neer te leggen 
waarin staat opgenomen dat op grond van de inhoud van deze nadere stukken de behandeling van 
de zaak niet kan doorgaan, omdat u als onderzoeksrechter daartoe niet bevoegd bent omdat Erik 
Verbeek geen woonst in België heeft en daar ook niet verblijft en dat bij aangetekende gerechtsbrief 
schriftelijk te bevestigen aan Erik VERBEEK op zijn woonadres Seovacki Put 43, 34550 Pakrac 
(Kroatië).       

Bevat 35 blz. met de producties 1 t/m 12 (227 blz.), totaal: 262 blz. 
bijbehorende stukken kunt u lezen in de nog toe te sturen e-mail versie 

 
 
Geachte onderzoeksrechter de heer GRUYTERS,  
 
Ondergetekende:  

- Erik Verbeek wonende Seovacki Put 43, 34550 Pakrac (Kroatië)  

heeft van u, na maar liefst 2,5 maand nog geen enkele reactie mogen ontvangen om mijn 
verzoekschrift d.d. 18 november 2014 in de zaak met dossiernummer: 618/13 en Not.nr.: 
HA21.99.313/13 waarin ik u letterlijk het volgende heb verzocht: 
 

Verzoek om de in uw brief d.d. 21 oktober 2014 aan de heer VERBEEK Erik Woonstkeuze, 
Dikke Linde 10 3640 KINROOI gedane verzoek om op woensdag 19 november 2014 om 09.00 uur 
aan te bieden bij uw kabinet, gerechtsgebouw te Hasselt, Parklaan 25/2, tweede verdieping, teneinde 
te worden gehoord als burgerlijke partij op de in dit verzoekschrift onderbouwde gronden 1 t/m 4 voor 
onbepaalde tijd op te schorten en dat schriftelijk te bevestigen aan Erik VERBEEK op zijn woonadres 
Seovacki Put 43, 34550 Pakrac (Kroatië). 

Bevat 26 blz. met de Stukken 1 t/m 27 (371 blz.), totaal: 397 blz. 

 
Betreffend verzoekschrift, zonder bijbehorende Stukken 1 t/m 27 welke reeds in uw bezit zijn, vindt u 
nogmaals bijgevoegd (Productie 10). Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en 
die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
De daadwerkelijke reden waarom u daarop niet heeft gereageerd zit hem in de volgende feiten, 
waarvoor ik, zijnde Erik Verbeek, maar liefst 400 EURO aan u hebben moeten betalen kunt u lezen in 
ondermeer:  

 Beschikking d.d. 17 december 2009 van onderzoeksrechter K. Gruyters van de rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hasselt inzake het strafrechtelijk onderzoek naar Verbeek Erik in de zaak met 
dossier: MO III 09/106; Not.nr. HA.60.L1.19356/09; Plichtnr. 226.MO III 09/106.0001; 

 Beschikking tot mededeling na mini-onderzoek d.d. 17 december 2009 van onderzoeksrechter 
K. Gruyters van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt inzake het strafrechtelijk onderzoek 
naar Verbeek Erik in de zaak met dossier: MO III 09/106; Not.nr. HA.60.L1.19356/09; 

 Vordering d.d. 17 december 2009 van onderzoeksrechter K. Gruyters van de rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hasselt inzake het strafrechtelijk onderzoek naar Verbeek Erik in de zaak met 
dossier: MO III 09/106; Not.nr. HA.60.L1.19356/09, Plicht. 226.MO III 09/106.0001; 

 Beschikking d.d. 13 januari 2010 van onderzoeksrechter K. Gruyters van de rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hasselt inzake het strafrechtelijk onderzoek naar Verbeek Erik in de zaak met 
dossier: MO III 10/01; Not.nr. HA.60.L1.19356/09; Plichtnr. 226.MO III 10/01.0001; 
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 Beschikking tot mededeling na mini-onderzoek d.d. 13 januari 2010 van onderzoeksrechter K. 
Gruyters van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt inzake het strafrechtelijk onderzoek 
naar Verbeek Erik in de zaak met dossier: MO III 10/01; Not.nr. HA.60.L1.19356/09; 

 Vordering d.d. 13 januari 2010 van onderzoeksrechter K. Gruyters van de rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt inzake het strafrechtelijk onderzoek naar Verbeek Erik in de zaak met 
dossier: MO III 10/01; Not.nr. HA.60.L1.19356/09, Plicht. 226.MO III 10/01.0002; 

 Beschikking d.d. 19 februari 2010 van onderzoeksrechter K. Gruyters van de rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hasselt inzake het strafrechtelijk onderzoek naar Verbeek Erik in de zaak met 
dossier: MO III 10/24; Not.nr. HA.60.L1.19356/09; Plichtnr. 226.MO III 10/24.0001;  

 Beschikking d.d. 19 februari 2010 van onderzoeksrechter K. Gruyters van de rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hasselt inzake het strafrechtelijk onderzoek naar Verbeek Erik in de zaak met 
dossier: MO III 10/24; Not.nr. HA.60.L1.19356/09; Plichtnr. 226.MO III 10/24.0002; 

 Beschikking tot mededeling na mini-onderzoek van onderzoeksrechter K. Gruyters van de 
rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt inzake het strafrechtelijk onderzoek naar Verbeek Erik 
in de zaak met dossier: MO III 10/24; Not.nr. HA.60.L1.19356/09; 

 Vordering d.d. 19 februari 2010 van onderzoeksrechter K. Gruyters van de rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hasselt inzake het strafrechtelijk onderzoek naar Verbeek Erik in de zaak met 
dossier: MO III 10/24; Not.nr. HA.60.L1.19356/09; Plichtnr. 226.MO III 10/24.0003; 

waar onderzoeksrechter K. Gruyters mij op basis van een door Laurens Luykx op 11/12/2009 valselijk 

opgemaakte proces-verbaal PV. HA.60.L1.019356/2009, waarin staat opgenomen dat Erik Verbeek 

staat ingeschreven te 3500 Hasselt, Torenplein 1, bus 006, mij al maar liefst 5 jaar lang achtervolgt 

om mij als grootste drugscrimineel veroordeeld te krijgen, zonder dat ik daarmee ook maar iets te 

maken heb. 

 

In dit door onderzoeksrechter K. Gruyters opgestarte strafrechtelijk onderzoek zijn later betrokken 

geraakt:  
1. Banjac Branka, wonende op de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt, tevens voorzitter van 

het daarin gevestigde No Cancer Foundation vzw, 
2. No Cancer Foundation vzw, gevestigd op de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt, met als 

voorzitter Banjac Branka;  
3. Verimmoban NV, gevestigd Dikke Linde 10, 3640 Ophoven; 

zonder dat zij daarover ook maar ooit zijn gehoord of gedagvaard en derhalve zonder dat zij zich 
daartegen hebben kunnen verdedigen. De schade die onderzoeksrechter K. Gruyters daarmee bij hen 
heeft veroorzaakt loopt over die 5 jaar in de vele honderdduizenden euro’s. Daarboven op komt nog 
de schade van ondergetekende Erik Verbeek, die als gevolg daarvan al meer dan 5 jaar lang geen 
enkel inkomen heeft en bij hem (indirect) honderdduizenden euro’s afhandig zijn gemaakt.  
 
Op deze wijze hebben drugscriminelen onder mijn identiteit al 5 jaar lang hun gang kunnen gaan. Het 
is dezelfde criminaliteit die achter Group Machiels en de Remo-Stort in Houthalen-Helchteren zit die al 
tientallen jaren ongestoord hun gang hebben kunnen gaan zonder dat onderzoeksrechter K. Gruyters 
daarnaar ook maar ooit onderzoek heeft verricht. Hoe extreem groot deze criminaliteit is kunt u lezen 
in mijn “Verzoek tot Nietigverklaring” d.d. 27 januari 2015 (kenmerk: EKC/27012015/VZZ-Remo) 
aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel tegen het 
ministerieel besluit kenmerk AMV/00070576/1027 houdende uitspraak over het beroep aangetekend 
tegen het besluit met kenmerk nr. 750.71/A/14.109 van de deputatie van de provincie Limburg van 17 
juli 2014 waarbij het ingediende verzoek van de nv Remo Milieubeheer, Ekkelgaarden 16, 3500 
Hasselt, om de exploitatievoorwaarden te wijzigen van de stortplaats, gelegen te 3530 Houthalen-
Helchteren, Koerselsedijk zn, wordt ingewilligd (Productie 11). Wij verzoeken u kennis te nemen van 
de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Daarin kunt u lezen dat daarin 
de verzoekende partijen zijn: 

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

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

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

Paul Bellefroidlaan16, 3500 te Hasselt met als penningmeester Verbeek Erik, vanaf 31 
oktober 2006 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Seovacki Put 43, 34550 Pakrac (Kroatië); 
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5. Camping en Pensionstal “Dommeldal” met vestigingsnummer: 000015269639 in 
Nederland, met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/closing-the-circle
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
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Aan: De Vlaamse Regering 
Voor deze: 

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

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

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

 
Bekendmaking:  

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

 
Zonhoven: 12 augustus 2014  

Ons kenmerk: EKC/120814/BZ-ClosingTheCircle 
 
Geachte Minister- President  Geert Bourgeois en Minister Joke Schauvliege,   
 
De volgende rechtspersonen,  

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

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

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

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

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

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

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

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

(met als gemachtigde het Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor deze haar directeur ing. A.M.L. van 
Rooij) hebben op 13 augustus 2014 via burgemeester en schepenen van Houthalen-Helchteren hun 

http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/vlaamse-overheid/vlaamse-regering/geert-bourgeois-minister-president-van-de-vlaamse-regering-en-vlaams-minister-van-buitenlands-beleid
http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/vlaamse-overheid/vlaamse-regering/joke-schauvliege-vlaams-minister-van-omgeving-natuur-en-landbouw
http://www.google.be/url?url=http://www.parochiesinbeweging.be/zoekportaal/xkloosters.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=MqbvU_pYgr_RBfbCgIAL&ved=0CBkQ9QEwAjgU&usg=AFQjCNHh0bjZYbnv8j6LE6x7IAUHodLa6w
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opmerkingen en bezwaren d.d. 12 augustus 2013 laten toekomen op de op 9 mei 2014 door de 
Vlaamse Regering goedgekeurde voorlopige vaststelling ontwerp en gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Closing the Circle”, ondertekend door de vorige Vlaamse regering, voor deze 
Minister-President Kris Peeters en Minister  Philippe Muyters;  
 
In ons bezwaarschrift d.d. 12 augustus 2014 hebben wij het volgende geschreven:  

Dit Besluit van de Vlaamse Regering (pdf - 0,1 MB) met bijbehorend Grafisch Plan  (pdf - 0,4 MB) en 
bijbehorende Stedenbouwkundige Voorschriften (pdf - 0,3 MB) met bovengenoemde onderbouwende 

bijlagen hebben wij kunnen raadplegen op internet. Dit betekent dat in het kader van “gelijke 
behandeling” (art. 10,11 en 191 van de Belgische Grondwet) ook dit bezwaarschrift op internet zal 

worden geplaatst met de daarin aanwezige links en deeplinks ter onderbouwing. 

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

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

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

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

 
In deze interpellatie heeft Theo Kelchtermans zie foto) in 1984 over de 
Remo-stort ondermeer de volgende kritisch heldere opmerking gemaakt:  
 
In dit verband vernam ik graag: 

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

- waar ?  
- wanneer ze operationeel zullen zijn ? 

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

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

- dat als een werknemer slechts ėėn molecuul in zijn lichaam krijgt door inademen of 

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00400/00426_00001/data/212_00426_00001_o_0BVR.pdf
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00400/00426_00001/data/212_00426_00001_o_1gpk.pdf
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grup/00400/00426_00001/data/212_00426_00001_o_2sv.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkheidsbeginsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkheidsbeginsel
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_Kelchtermans
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inslikken betreffend Radium-226 geheel zijn leven dezelfde hoge straling blijft afgeven;  
- dat als een inwoner of passant in de omgeving slechts ėėn molecuul in zijn lichaam krijgt 

door inademen of inslikken betreffend Radium-226 geheel zijn leven dezelfde hoge 
straling blijft afgeven;  

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

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

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

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

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

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

   
Al in 1984 sprak voormalig Vlaams minister Theo Kelchtermans daarover als volgt:  
 

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

Ondanks deze wetenschap is 30 jaar later door onderzoeksrechter Kris Gruyters hiernaar nog steeds 
geen onderzoek gestart, waardoor de grensoverschrijdende misdaad als gevolg daarvan zo 
grootschalig heeft kunnen worden dat ik daarvoor moet worden opgeofferd, zodat de zware criminelen 
zich achter mij kunnen verschuilen, zonder dat ik ook maar ergens mee te maken heb gehad. Wat u 
daarmee allemaal heeft aangericht kunt u hieronder lezen:  
 

http://www.sdnl.nl/bijlmer.htm
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/close-the-circle
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
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Aantekenen met ontvangstbevestiging 
              

 

 

 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  

Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  

3520 te Zonhoven (België)  

 

 

De heer K. GRUYTERS  
Onderzoeksrechter 
Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt 
Afdeling Hasselt 
Parklaan 25/2, 3500 Hasselt   
 

Zonhoven 3 februari 2014 
Ons kenmerk: MV/17112014/VZ 
Uw Dossiers: 13/618 en 580/14 
Uw Not.nrs.: HA21.99.313-13 en HA25.99.687/14  
 

Sommatie om vóór uiterlijk 5 februari 2015 uw brief d.d. 21 oktober 2014 aan de heer 
VERBEEK Erik Woonstkeuze, Dikke Linde 10 3640 KINROOI te hebben ingetrokken en dat vóór 
uiterlijk 5 februari 2015 bij gerechtelijke aangetekende brief te hebben bevestigd aan het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., voor deze ing. A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven (België). 

Bevat 28 blz. met de producties 1 t/m 9 (138 blz.), totaal: 166 blz. 
bijbehorende stukken kunt u lezen in de nog toe te sturen e-mail versie 

 
 
Geachte onderzoeksrechter de heer GRUYTERS,  
 
Als gemachtigde van:  

-  Mathieu Verbeek wonende in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven; 
(hierna: cliënt) berichten wij u dat u heden na maar liefst 2,5 maand nog niet heeft gereageerd op ons 
verzoekschrift d.d. 17 november 2014 (kenmerk: MV/17112014/VZ), waarin wij aan u letterlijk het 
volgende hebben verzocht:  
 

Verzoek om onmiddellijke intrekking van uw brief d.d. 21 oktober 2014 aan de heer VERBEEK 
Erik Woonstkeuze, Dikke Linde 10 3640 KINROOI en dat op uiterlijk 18 november 2014 schriftelijk 
te hebben bevestigd aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor deze ing. A.M.L. van Rooij 
wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België). 

Bevat 33 blz. met de Stukken A t/m L (140 blz.), totaal: 173 blz. 

 
Betreffend verzoekschrift, zonder bijbehorende producties A t/m L welke reeds in uw bezit zijn, vindt u 
nogmaals bijgevoegd (Productie 1). Wij verzoeken u nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die 
inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
De daadwerkelijke reden waarom u daarop niet heeft gereageerd zit hem in de volgende feiten, 
waarvoor A.M.L. van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. maar liefst 500 EURO aan u 
hebben moeten betalen.  
 
Op 12 juni 2013 hebben A.M.L. van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. bij u een strafklacht 
met burgerlijke partijstelling ingediend, welke 10 ordners aan feitelijke en wettelijke onderbouw bevatte 
(Productie 2). U heeft bijbehorende 10 ordners laten verdwijnen als ook: 

1. CORSWAREM Roger Jean Francois Roger, gepensioneerde, wonende te 3723 Kortessem  
Tongersesteenweg 189 (inmiddels overleden),  

2. BUTENAERS Marie Justine Hilda, huisvrouw, wonende te 3723 Kortessem  
Tongersesteenweg 189,  

3. NV Corswarem, gevestigd te 3723 Kortessem Tongersesteenweg 189,  
4. Verimmoban NV, gevestigd Dikke Linde 10, 3640 Ophoven; 
5. Verbeek Erik Chris Mathieu, wonende en verblijvende Seovacki Put 43, 34550 Pakrac  in 

Kroatië,  
6. No Cancer Foundation vzw, gevestigd op de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt, 
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7. Banjac Branka, wonende op de Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt, tevens voorzitter van 
het daarin gevestigde No Cancer Foundation vzw, 

daarin geheel niet betrokken terwijl die aan die zaken onlosmakelijk zitten verbonden, met alle 
schadelijke gevolgen vandien.  
 
A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) en zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen 
(Rijksregisternummer 55.09.20 510-11) stonden toen ingeschreven in volksregister van de gemeente 
Zonhoven en het Belgische Rijksregister. Als juridisch waterdicht bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd 
het uittreksel van de “SAMENSTELLING VAN HET GEZIN PER 27/08/2013” afgeleverd door 
gemachtigd ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zonhoven (België) waarin letterlijk 
het volgende staat geschreven (Productie 3):  
 

 
SAMENSTELLING VAN HET GEZIN PER 27/08/2013” 
(datum toestand op 27/08/2013) 
 
Gezin: van Rooij Adrianus Marius Lambertus 
Adres: Hazendansweg 36 /A000, 3520 Zonhoven 
 

1. Naam: van Rooij  
Voornamen: Adrianus Marius Lambertus  
Geboren te Sint-Oedenrode / Nederland op 10/03/1953 
Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37 
Nationaliteit: Nederland. 
Ingeschreven op vermeld adres sedert 15/10/2012  
Beroep: Zaakvoeder (industrie – diensten) (Zelfstandige)   
 

2. Naam: van Nunen  
Voornamen: Johanna Elisabeth Maria 
Geboren te Boxtel / Nederland op 20/09/1955 
Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11 
Nationaliteit: Nederland. 
Ingeschreven op vermeld adres sedert 14/01/2013  
Beroep: Zonder beroep  
   

 
Ondanks de wetenschap dat A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37) en zijn vrouw 
J.E.M. van Rooij van Nunen (Rijksregisternummer 55.09.20 510-11) daar nog steeds wonen en daar 
ook de komende jaren nog zullen blijven wonen heeft u aan de substituut-procureur-generaal Bart DE 
SMET doorgegeven dat A.M.L. van Rooij thans een ongekende woonst heeft in België. Voor bewijs 
zie zijn bijgevoegde op 24 juli 2014 uitgebrachte RECHTS-VORDERING (nr. PGA 20142192), waarin 
letterlijk het volgende staat geschreven (Productie 4):  
 

 
NR PGA 20142192    RECHTSVORDERING 
 
Hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een beschikking waarbij de raadkamer de niet-
ontvankelijkheid van de strafvordering uitspreekt.  
 
De Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen: 
 
Gelet op het proces-verbaal van burgerlijke partijstelling d.d. 12 juni 2013 voor de heer  
K. GRUYTERS, Onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, door: 
 
VAN ROOIJ Adrianus, Marius, Lambertus, 
Zaakvoerder, 
Geboren te Sint-Oedenrode (Nederland) op 10 maart 1953,  
thans zonder gekende woonst in het Rijk,  
Nederlanden.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-juli-2014-akte-samenstelling-gezin-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-november-2014-arrest-van-hof-van-cassatie-van-belgie-nr-p14-1570n-aan-aml-van-rooij.pdf
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VORDERT het Hof, Kamer van Inbeschuldigingstelling 
 
1

e
 Het hoger beroep ingesteld door de burgerlijke partijen ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. 

 
2

e
 Burgerlijke partijen te veroordelen tot de kosten van de rechtspleging met inbegrip van de 

rechtsplegingsvergoeding.  
 
                                                                                         Antwerpen, 24 juli 2014 
 
                                                                                         Voor de procureur-generaal 
                                                                                         De Substituut-procureur-generaal  
 
 
 

 
Daarin staat dus geschreven:  
 
VAN ROOIJ Adrianus, Marius, Lambertus, 
 
Zaakvoerder, 
Geboren te Sint-Oedenrode (Nederland) op 10 maart 1953,  
thans zonder gekende woonst in het Rijk,  
Nederlanden.  
  
Deze vordering voldoet niet aan het gewezen arrest P.14.1570.N van 4 november 2014 van het Hof 
van Cassatie van België, waarin is beslist (Productie 5):: 
 
Adrianus Marius Lambertus VAN ROOIJ, geboren te Sint-Oedenrode (Nederland) op 10 maart 
1953, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A,  
 
Met dit op 4 november 2014 gewezen arrest P.14.1570.N van het Hof van Cassatie van België had 
substituut-procureur-generaal Bart DE SMET de nietigheid van zijn op 24 juli 2014 uitgebrachte 
RECHTSVORDERING (nr. PGA 20142192) moeten inroepen, wat hij niet heeft gedaan omdat 
onderzoeksrechter Kris Gruyters blijft volharden in het feit dat A.M.L. van Rooij (Rijksregisternummer: 
53.03.10 603-37) en zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen (Rijksregisternummer 55.09.20 510-11) 
niet in hun woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven wonen. Dit met de bedoeling om 
met de hulp van advocaat mr. Dirk VAN COPPENOLLE (Stafhouder Balie van Hasselt) ten gunste van 
de gemeente Zonhoven maar liefst  € 1.320,00  EURO te stelen bij A.M.L. van Rooij. Als bewijs 
daarvoor lees bijgevoegde brief d.d. 30 mei 2014 van mr. Dirk VAN COPPENOLLE aan A.M.L. van 
Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, welke u hieronder vindt ingelast   
(Productie 6):  
 

VAN COPPENOLLE  
ADVOCATEN 
 
DIRK VAN COPPENOLLE  
SOFIE REPRIELS 
MEDEWERKSTER 

BEVERZAKSROEKWEG 97                                                                    VAN ROOIJ A.M.L. 
B-3520 ZONHOVEN                                                                                Hazendansweg 36a  
Tel (+32) (0)11/227798                                                                            3520 ZONHOVEN 

Fax (+32) (0)11/236492  
DIRK@VAN-COPPENOLLE.BE   
 
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/tegen-gemeente-zonhoven
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-mei-2014-brief-dirk-van-coppenolle-stelen-1320-euro-gemeente-zonhoven.pdf
mailto:DIRK@VAN-COPPENOLLE.BE
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U/REF: 
M/REF: 5346/Gemeente Zonhoven/Van Rooij-klacht BP  
 
                                                                                                                            Zonhoven, 30 mei 2014   
 
Geachte Mijnheer, 
 
U kent de uitgesproken beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling 
Hasselt dd. 30/05/2014,  
 
Ter zake treed ik op als raadsman van partijen De RAEVE, TELEN en HULSMANS,  
 
 
U gelieve de aan mijn cliënten toegekende rechtsplegingsvergoeding ad € 1.320,00 ten titel van berusting 
te willen storten op mijn derdenrekening BE81 7351 1306 6824 met vermelding van de refertes van het 
dossier.   

      
Bij gebreke aan vrijwillige regeling zal de deurwaarder worden gelast met invordering.  

 
Met vriendelijke groeten. 
 
Dirk Van Coppenolle 

 

     
 

 
 
Uw bedoeling was dat alle advocaten een dergelijk bedrag konden stelen bij A.M.L. van Rooij, wat nog 
veel hoger moest worden in het hoger beroep bij het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van 
inbeschuldigingstelling, met de hulp van substituut-procureur-generaal Bart DE SMET. Het was uw 
bedoeling om op deze wijze ten minste 100.000 EURO te stelen bij A.M.L. van Rooij, waarna in uw 
opdracht A.M.L. van Rooij als ook zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen met de harde hand uit hun 
woning op de Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven hadden kunnen worden gezet en in het 
gemeenteriool van Zonhoven hadden kunnen worden gedumpt. 
 
Dat moest tegelijk gebeuren met wat er op 29 januari 2015 in Nederland is gebeurd, waarvoor u, 
zijnde onderzoeksrechter Kris Gruyters, als ook de Belgische Staat, volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk zijn. Wat door uw toedoen met onze eigendommen in Nederland is gebeurd kunt u lezen 
in ons hieronder ingelaste hoger beroep tegen de proces-verbaal uitspraak d.d. 29 december 2015 
van de rechtbank Zeeland-West-Brabant bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, Postbus 70583, 
5201 CZ ’s-Hertogenbosch.  
   

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sociale-databank-nederland-aan-mr-dirk-van-coppenolle
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  

 
 

Afgegeven met ontvangstbevestiging  
info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl 
 
Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch  
Belastingkamer  
Postbus 70583 
5201 CZ ‘s-Hertogenbocsh 

 

Zonhoven: 2 februari 2015  
Ons kenmerk: AvR/02022015/HB 
 

 
Betreft: 

- Hoger beroep tegen de proces-verbaal uitspraak d.d. 29 december 2015 van de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant tegen de inspecteur van de Belastingdienst.  

- met als aanvullende eis te beslissen dat de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen 
onmiddellijk moeten worden teruggebracht naar de woningen ’t Achterom 9-9A van eigenaar 
A.M.L. van Rooij en de gestolen sleutels aan hem op uiterlijk 2 februari 2015 moeten zijn 
terugbezorgd op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven (België), 
waarna hij zijn woningen weer kan gebruiken voor de daarin gevestigde bedrijven Camping 
en Pensionstal “Dommeldal”, Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Groepering De Groenen 
(met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode.  

-  

Bevat 22 pagina’s met 1 bijlagen (5 blz.), totaal: 27 blz. 
bijbehorende stukken kunt u lezen in de nog toe te sturen e-mail versie 

 
 
Geachte College van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 
 
De volgende (rechts)personen:  

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

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

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

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

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

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

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

mailto:info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.google.be/url?url=http://www.pepptalx.nl/kosmopolitisme-speakers&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=i1_OVLG-Esb9Ut2Ng_gJ&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNELmMDuo8v2fxGwm7ST86A1sjmTwQ
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tekenen hierbij hoger beroep aan tegen de proces-verbaal uitspraak d.d. 29 december 2015 van de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, welke u vindt bijgevoegd (zie bijlage).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de inhoud van dit hoger beroepschrift tegen de inspecteur van de Belastingdienst verwijzen wij u 
naar onze hieronder ingelaste nadere motivering van het beroepschrift d.d. 5 januari 2015 tegen het 
op 27 november 2014 verzonden besluit d.d. 27 november 2014, kenmerk: 153282174-BB-001VL.J.Y. 
van de Raad van Bestuur van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan president mr. 
C.M. Wiertz-Wezenbeek (zie foto), inzake H. Fitters, wonende aan de Norbertijnerstraat 43, 5154 ED 
te Elshout (zaaknummer: SHE 15/29 WW V35) met onze daaronder liggende nadere motivering van 
onze op 1 februari 2015 (13:12 uur) aan voorzieningenrechter Mr D.J. de Lange van de rechtbank 
Oost-Brabant toegezonden nadere stukken in ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening 
met als zaaknummer SHE 15/172 ONBEK V66, waarop nog steeds niet is beslist, met als resultaat 
wat hieronder in bijbehorende conclusie staat.  

 

Conclusie  
 
Met in achtneming van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken hebben wij aan 
behandelend voorzieningenrechter Mr D.J. de Lange van de rechtbank Oost-Brabant dan ook als 
aanvullende eis om in deze zaak met “zaaknummer SHE 15/172 ONBEK V66” te beslissen dat 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op hun kosten de 50 vrachtwagens gestolen 
eigendommen onmiddellijk moeten terugbrengen naar de woningen ’t Achterom 9-9A van eigenaar 
A.M.L. van Rooij en de gestolen sleutels aan hem op uiterlijk 2 februari 2015 moeten zijn 
terugbezorgd op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36Am 3520 Zonhoven (België), waarna hij 
vanuit zijn woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. is gevestigd, zijn werkzaamheden weer kan verrichten als gemachtigde voor 
Ruud Rietveld en alle andere cliënten van het Ecologisch kennis Centrum B.V.  
 

 
 
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/criminelen-werkzaam-binnen-rechtbank-oost-brabant
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  

 

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

 

Zonhoven: 2 februari 2015  
Ons kenmerk: HF/05012015/B 
Uw zaaknummer: SHE 15/29 WW V35 
 

 
Betreft: 

- Nadere motivering beroepschrift d.d. 5 januari 2015 tegen het op 27 november 2014 
verzonden besluit d.d. 27 november 2014, kenmerk: 153282174-BB-001VL.J.Y. van de Raad 
van Bestuur van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. 

- met als aanvullende eis te beslissen dat de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen 
onmiddellijk moeten worden teruggebracht naar de woningen ’t Achterom 9-9A van eigenaar 
A.M.L. van Rooij en de gestolen sleutels aan hem op uiterlijk 2 februari 2015 moeten zijn 
terugbezorgd op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven (België), 
waarna hij vanuit zijn woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V., is gevestigd zijn werkzaamheden weer kan verrichten 
als gemachtigde van cliënten van het Ecologisch kennis Centrum B.V., waaronder H. Fitters, 
wonende aan de Norbertijnerstraat 43, 5154 ED te Elshout, voor de verdere inhoudelijke 
motivering van dit beroepschrift; 
 

Bevat 19 pagina’s met 1 bijlagen (18 blz.), totaal: 37 blz. 
bijbehorende stukken kunt u lezen in de nog toe te sturen e-mail versie 

 
 
Geachte College van de rechtbank Oost-Brabant, 
 
Hierbij laat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) als gemachtigde van:  

- H. Fitters, wonende aan de Norbertijnerstraat 43, 5154 ED te Elshout; 
(hierna: appellant) tijdig zijn nadere motivering op zijn beroep toekomen. Voor de inhoud van onze 
nadere motivering vindt u hieronder ingelast onze op 1 februari 2015 (13:12 uur) aan voorzieningen 
rechter Mr D.J. de Lange van de rechtbank Oost-Brabant toegezonden nadere stukken in ons 
verzoek om het treffen van voorlopige voorziening met als zaaknummer SHE 15/172 ONBEK V66,  
waarop nog steeds niet is beslist, met als resultaat wat hieronder in bijbehorende conclusie staat.  
 

 

Conclusie  
 
Met in achtneming van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken hebben wij aan 
behandelend voorzieningenrechter Mr D.J. de Lange van de rechtbank Oost-Brabant dan ook als 
aanvullende eis om in deze zaak met “zaaknummer SHE 15/172 ONBEK V66” te beslissen dat 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op hun kosten de 50 vrachtwagens gestolen 
eigendommen onmiddellijk moeten terugbrengen naar de woningen ’t Achterom 9-9A van eigenaar 
A.M.L. van Rooij en de gestolen sleutels aan hem op uiterlijk 2 februari 2015 moeten zijn 
terugbezorgd op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36Am 3520 Zonhoven (België), waarna hij 
vanuit zijn woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. is gevestigd, zijn werkzaamheden weer kan verrichten als gemachtigde voor 
Ruud Rietveld en alle andere cliënten van het Ecologisch kennis Centrum B.V.  
 

  

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/criminelen-werkzaam-binnen-rechtbank-oost-brabant


32 
© 

 
 

 
 
 
 
Ecologisch Kennis 

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

3520 te Zonhoven (België)  

 
 

 
 
Per fax 073-6202750 en per e-mail:  
klachten.rechtbankoost-brabant@rechtspraak.nl  
 
Aan: Mr D.J. de Lange.  
Rechtbank Oost-Brabant,  
Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125 
5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Zonhoven: 1 februari 2015  
Zaaknummer SHE 15/172 ONBEK V66 
Ons kenmerk: EKC/AvR/120115/VV  
 

 
Betreft: 

- Nadere stukken op ons beroepschrift d.d. 12 januari 2015, voorzien van nadere 
toegezonden stukken bij fax d.d. 29 januari 2015, 17:40 uur (15 blz.) tegen de weigering om 
te beschikken (fictief besluit) door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode op ons 
bezwaarschrift d.d. 5 juli 2014 (AvR/050714/BZ-Oedenrode) aan burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode. 

- met als aanvullende eis te beslissen dat de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen 
onmiddellijk moeten worden teruggebracht naar de woningen ’t Achterom 9-9A van eigenaar 
A.M.L. van Rooij en de gestolen sleutels aan hem op uiterlijk 2 februari 2015 moeten zijn 
terugbezorgd op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven (België), 
waarna hij vanuit zijn woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V., is gevestigd zijn werkzaamheden weer kan verrichten 
als gemachtigde van cliënten van het Ecologisch kennis Centrum B.V.  
 

Bevat 17 pagina’s met 1 bijlagen (1 blz.), totaal: 18 blz. 
bijbehorende stukken kunt u lezen in de nog toe te sturen e-mail versie 

 
Geachte behandelend rechter mr. D.J. de Lange, 
  
De volgende rechtspersonen:  

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

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

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

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

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

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

laten u in opgemelde zaak de volgende hieronder ingelaste  nadere stukken op ons bezwaarschrift 
d.d. 5 juli 2014 (kenmerk: AvR/050714/BZ-OEDENRODE) aan burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode toekomen, welke door hen bij fax van 1 februari 2015 om 10:54 uur is ontvangen (zie 
Bijlage) 
 
               

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven (België)  
 
 
 

Per Fax 0413 478060 en  

per e-mail info@sint-oedenrode.nl 
 
Burgemeester en Wethouders van Sint-Oedenrode, zijnde: 

- Burgemeester Peter Maas (CDA); 
- Wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade 

(PvdA/HvR); 
- Wethouder Ad van der Heijden (DGS-BVT Rooi); 
- Wethouder Jan van Burgsteden (VVD);  
- Interim gemeentesecretaris Fred Schriever; 

Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode (Nederland)  

Zonhoven: 31 januari 2015  
Ons kenmerk: AvR/050714/BZ-OEDENRODE 
Zaaaknummer rechtbank Oost-Brabant: SHE 15 / 172 ONBEK V66  
 

Nadere stukken op ons bezwaarschrift d.d. 5 juli 2014 tegen het op 25 juni 2014 verzonden 
besluit d.d. 23 juni 2014 (zonder nummer) van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode op de sommatie van:  

9. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 

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

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

wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
12. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-

Oedenrode (Nederland) met als directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

13. Van Rooij Holding B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), 

met als bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

14. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het 

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

met als aanvullende eis te beslissen dat de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen onmiddellijk 
moeten worden teruggebracht naar de woningen ’t Achterom 9-9A van eigenaar A.M.L. van Rooij en 
de gestolen sleutels aan hem op uiterlijk 2 februari 2015 moeten zijn terugbezorgd, waarna hij 
vanuit zijn woning, waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gevestigd zijn werkzaamheden 
weer kan verrichten als gemachtigde van cliënten van het Ecologisch kennis Centrum B.V.  
 

Bevat in het totaal 14 blz., bijbehorende stukken kunt u lezen in de nog toe te sturen e-mail versie.  

 
Geachte burgemeester Peter Maas, de wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade, Ad van der 
Heijden, Jan van Burgsteden en interim gemeentesecretaris Fred Schriever (zie foto’s hieronder). 

 

          
 
De volgende rechtspersonen:  

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

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

mailto:info@sint-oedenrode.nl
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.sint-oedenrode.nl/
http://www.google.be/url?url=http://www.sanatoriumboszeist.nl/College besluit Februari 2004.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hXu4U_e9KOey0QXX44GIDQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGdUsVHbMaZM59RCkIgpJRyUcPa9Q
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3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 
2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

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

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

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

hebben van u nog steeds geen besluit mogen ontvangen op ons bezwaarschrift d.d. 5 juli 2014.  
Wat daarvan de gevolgen zijn kunt u lezen in het hieronder ingelaste persbericht met bijbehorende op 
31 januari 2015 toegezonden nadere stukken aan de Rechtbank Noord-Holland van Ruud Rietveld, 
een cliënt van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, waarin letterlijk het volgende staat geschreven: 
 

 

TEG: www.theeuropeangreens.eu is een nieuwe politieke beweging vanuit Nederland naar de 

rest van Europa: België, Duitsland, Kroatië, enz....(afdeling België www.degroenen.eu) 

 

Wordt lid en bundel de krachten op Europees niveau via de eerste echte Europese 
partij, THE EUROPEAN GREENS (TEG) met duidelijke standpunten voor een gezonde, 
democratische, welvarende en eerlijke Europese samenleving. 

Persbericht: 

  
GBA-Fraude van burgemeesters en wethouders van Sint-Oedenrode legt in de 
zaak van Ruud Rietveld de gehele rechtbank Noord-Holland plat. 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-inzake-strafklacht-belgie.pdf
http://www.theeuropeangreens.eu/
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/word-lid-van-de-europese-groenen
http://www.theeuropeangreens.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/standpunten-de-groenen
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/noodkreet-van-een-slachtoffer-van-corruptie-en-belangenverstrengeling-in-de-rechtspraak
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Op 10 februari 2015 om 10:30 uur dient mijn zaak tegen de Woningstichting Kennemer 
Wonen  waarvoor ik bij brief d.d. 29 december 2014 door de rechtbank Noord-Holland ben 
uitgenodigd. 
  
In deze zaak heb ik het Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor deze haar directeur A.M.L. van 
Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode gemachtigd (bewijs)   
  
Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft als gemachtigde van mij op 31 januari 2015 tijdig de 
nader stukken ingediend bij de rechtbank Noord-Holland, kanton Alkmaar, t.a.v. behandelend 
rechter mr. M.C. van Rijn (bewijs 1 en bewijs 2). 
  
Wat is nu het geval: op 29 januari 2015 heeft in opdracht van de SNS-Bank, namens 
deze Ronald Veen, gerechtsdeurwaarder mr. J.M. Wisseborn van Jongejan Wisseborn 
Gerechtsdeurwaarders te Harderwijk maar liefst 50 vrachtwagens vol aan eigendommen 
gestolen bij A.M.L. van Rooij, waaronder die van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen die daarop moest passen op straat gedumpt en ook de 
sleutels van zijn woningen op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gevestigd,  gestolen. Dit alles zonder enig vonnis, 
beslissing of beschikking van de rechtbank Oost-Brabant. De SNS-Bank is een Nederlandse 
Staatsbank, wat betekent dat minister Jeroen Dijsselbloem hiervoor politiek verantwoordelijk 
is. 
  
De oorzaak hiervan zit hem in de valselijke Gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode welke burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode al maar liefst meer dan 4 jaar lang bewust in stand houdt 
(bewijs). Bij brief d.d. 23 januari 2015 heeft verantwoordelijk minister Ronald Plasterk aan 
A.M.L. van Rooij laten weten, dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode daarvoor 
volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn (bewijs). 
  
Bij brief d.d. 20 januari 2015 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan A.M.L. van Rooij 
bericht dat zij daarover een vraag hebben gesteld aan verantwoordelijk minister Ronald 
Plasterk, welke nog niet is beantwoord (bewijs). 
  
Het moge u duidelijk dat met deze harde bewijzen verantwoordelijk minister van Justitie Ivo 
Opstelten onmiddellijk strafrechtelijk zal moeten ingrijpen en ervoor moet zorgen dat de 50 
vrachtwagens gestolen eigendommen onmiddellijk moeten worden teruggebracht naar de 
woningen ’t Achterom 9-9A van eigenaar A.M.L. van Rooij en ook de gestolen sleutels aan hem 
moeten worden terugbezorgd, waarna hij vanuit zijn woning, waarin het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. is gevestigd zijn werkzaamheden weer kan verrichten als gemachtigde voor mij 
en zijn andere cliënten. 
  
Tot die tijd is de rechtbank Noord-Holland, kanton Alkmaar, platgelegd door de gemeente Sint-
Oedenrode. Ik wacht er dan ook op dat verantwoordelijk minister van Justitie Ivo 
Opstelten hiervoor burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode oppakt en strafrechtelijk 
vervolgt. . 
  
Met vriendelijke groeten 
Ruud Rietveld 

  
Zie de aangifte bij de politie tegen de voorzitter van 
het Gerechtshof en tegen de advocaat-generaal 
wegens het schenden van de ambtseed en het 
overtreden van art. 162 Sv zoals president mr. F. van 
der Winkel van het Gerechtshof Leeuwarden dat 
correct deed tegen verzwijgende ambtenaren van het 
Ministerie van Financiën. De briefwisseling tussen de 
redactie en het Gerechtshof kunt u vinden 
op: www.sdnl.nl/gerechtshof-leeuwarden.htm. 
  

 

http://www.kennemerwonen.nl/
http://www.kennemerwonen.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-uitnodiging-rechtbank-noord-holland-inzake-ruud-rietveld.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2015-verleende-volmacht-van-ruud-rietveld-aan-ekc.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2015-nadere-stukken-rechtbank-noord-holland-inzake-ruud-rietveld.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2015-fax-ontvangst-nadere-stukken-ruud-rietveld-aan-rechtbank-noord-holland.pdf
https://www.snsbank.nl/particulier/home.html
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
http://www.jwgd.nl/
http://www.jwgd.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
http://www.sint-oedenrode.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-inzake-strafklacht-belgie.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/de-staat-der-nederlanden
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2015-besluit-van-minister-ronald-plasterk-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties.pdf
http://www.tweedekamer.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-januari-2015-brief-tweede-kamer-gba-fraude-minister-plasterk-binnenlandse-zaken.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_Opstelten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_Opstelten
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/noodkreet-van-een-slachtoffer-van-corruptie-en-belangenverstrengeling-in-de-rechtspraak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_Opstelten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ivo_Opstelten
http://www.sint-oedenrode.nl/info/college-van-burgemeester-en-wethouders_3311/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ruud-rietveld
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/162.html
http://www.sdnl.nl/gerechtshof-leeuwarden.htm
http://www.sdnl.nl/gerechtshof-leeuwarden.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-Fk92TC2oBg
https://uwvmisdadigers1mensenrechten2rudolfrietveld.files.wordpress.com/2014/07/rudolf-rieveld-foto-pvdk-08-07-2014.png
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Ook het spoorloos verdwijnen van 50,9 miljard euro uit het Spaarfonds voor de AOW is nog 
niet in een openbare discussie gekomen, hoewel de bewijzen daarvan glashelder zijn. 
De Algemene Rekenkamer heeft twaalf jaar lang valse audits over het saldo van het spaarfonds 
geproduceerd, die als onderdeel van de vervalste begroting van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid in bewijsbaar vervalste miljoenennota’s voor Prinsjesdag aan het 
volk werden gepresenteerd; en de koningin misbruikt werd om deze vervalsing aan de Staten-
Generaal aan te laten bieden door de minister van Financiën, die daarvan kennis droeg.’’  De 
vraag is: Wie accepteert een dergelijke zwendel? U? 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Verstuurd per fax 072 5274703  
              

 

 

 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  

’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  

Corr. Adres: Hazendansweg 36A,  

3520 te Zonhoven (België)  

 

en per e-mail: kantonrol.alkmaar@rechtspraak.nl 
en nonverzet.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl  
en strafgriffie.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl  
 
 
Aan: mr. M.C. van Rijn  
Kantonrechter Rechtbank Noord-Holland  
Postbus 251, 1800 BG Alkmaar  
 

 

 

Zonhoven 31 januari 2015  
Ons kenmerk: RR/31012015/B 
Uw kenmerk: 3339658 CV EXPL 14-4942  
 
Onderwerp: Woningstichting Kennemer Wonen/R.A.A. Rietveld  
 
 

 
Betreft:  

- Nadere stukken in opgemelde zaak met het verzoek de behandeling van deze zaak voor 
onbepaalde tijd uit te stellen en weer te openen na het moment de SNS-Bank NV, namens 
deze Ronald Veen, de 50 vrachtauto’s gestolen goederen van ondermeer het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., weer exact op dezelfde locatie heeft teruggebracht, als ook de 
gestolen sleutels weer aan eigenaar A.M.L. van Rooij heeft teruggegeven, zodat het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn werkzaamheden weer kan hervatten vanuit zijn kantoor 
dat is gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode   

- Met het nadrukkelijke verzoek de inwilliging ervan aan A.M.L. van Rooij bij aangetekende 
brief schriftelijk te bevestigen op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België). 
 

Bevat 8 blz. met bijbehorende producties 1 t/m 3, totaal: 15 blz. 

 
 
Geachte Kantonrechter mr. M.C. van Rijn,  
 
Als gemachtigde van:  

- R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert 70, 1901 GR Castricum; 
(hierna; cliënt) berichten wij u dat cliënt het Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor deze haar directeur 
A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode heeft 
gemachtigd om zijn zaak te behartigen voor de zitting op 10 februari 2015 om 10:30 uur, waarvan u de 
uitnodigingsbrief d.d. 29 december 2014 van uw rechtbank vindt bijgevoegd (productie 1). 
 
Bijgevoegd vindt u tevens: 

- de machtiging d.d. 31 januari 2015 van R.A.A. Rietveld (productie 2); 
- Uittreksel KvK van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (productie 3); 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen: 

http://www.sdnl.nl/spaarfond-aow.htm
http://www.sdnl.nl/pdf/algemene-rekenkamer-verslag-2010-spaarfonds-aow.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/aan-de-minister-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/aan-de-minister-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid.pdf
http://www.sdnl.nl/kennisdrager.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2015-fax-ontvangst-nadere-stukken-ruud-rietveld-aan-rechtbank-noord-holland.pdf
mailto:kantonrol.alkmaar@rechtspraak.nl
mailto:nonverzet.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl
mailto:strafgriffie.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ruud-rietveld
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-uitnodiging-rechtbank-noord-holland-inzake-ruud-rietveld.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2015-verleende-volmacht-van-ruud-rietveld-aan-ekc.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
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In deze nadere stukken willen wij u kenbaar maken dat zonder een vonnis, beslissing of beschikking 
van een rechtbank de SNS-Bank NV, namens deze Ronald Veen, op 29 januari 2015 maar liefst 50 
vrachtauto’s vol goederen van ondermeer het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft gestolen, als ook 
de sleutels van ons kantoor op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Aan feitelijke 
onderbouwing daarvan vindt u hieronder ingelast ons bij e-mail d.d. 30 januari 2015 (15.04 uur) 
verstuurde verzoekschrift aan notarisklerk Chantal Smeets van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te 
Heerlen. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

TEG: www.theeuropeangreens.eu is een nieuwe politieke beweging vanuit Nederland naar de 

rest van Europa: België, Duitsland, Kroatië, enz.... 

(afdeling België www.degroenen.eu) 

 

 
Wordt lid en bundel de krachten op Europees niveau via de eerste echte Europese partij, THE 
EUROPEAN GREENS (TEG) met duidelijke standpunten voor een gezonde, democratische, 
welvarende en eerlijke Europese samenleving. 

 
 
Inzet: 

donderdag 5 februari 2015 vanaf 13:30 uur 

Afslag: donderdag 5 februari 2015 vanaf 13:30 uur 

Veilinglocatie: Van der Valk Hotel Vught 
Bosscheweg 2 
5261 AA   Vught 

Notariskantoor: Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen 
Akerstraat 138    6417 BR  Heerlen 
T:  (045) 560 98 70   F:  (045) 571 15 50 
E: info@zuydnotarissen.nl 

Behandelaar: Chantal Smeets  

  

http://www.theeuropeangreens.eu/
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/word-lid-van-de-europese-groenen
http://www.theeuropeangreens.eu/
http://www.theeuropeangreens.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/standpunten-de-groenen
http://www.zuydnotarissen.nl/
mailto:info@zuydnotarissen.nl?subject=Veilingobject:%20%27t%20Achterom%20%209%209A,%20%205491%20XD%20SINT%20OEDENRODE%20(30191)
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sommatie-aan-de-door-de-sns-bank-nv-gevolmachtigde-notarisklerk-c-a-t-j-smeets--van-der-linden
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Geachte notarisklerk Mevrouw Smeets, 
 
Ondergetekende A.M.L. van Rooij is nog steeds volledig eigenaar van de gesplitste woonboerderij op 
het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode, ondergrond, erf en verdere opstallen (twee 
bedrijfswoningen waarop een rechtsgeldige milieuvergunning rust voor het houden van 79 paarden en 
59 varkens, een minicamping met 24 standplaatsen en een pension voor 10 personen 
(www.dommeldal.eu) en waar een bodemverontreiniging van meer dan 10 miljoen euro met valselijk 
geëtiketteerd arseenzuur, chroom VI  e.d. .(1 bewijs van de 1000 bewijzen) onder zit, welke is 
veroorzaakt door buurman Houtbedrijf Van Aarle B.V. zonder een daarvoor vereiste Milieuvergunning 
van de gemeente Sint-Oedenrode en Wvo-vergunning van het waterschap De Dommel  (bewijs 
1 en bewijs 2)  in strijd met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode, wat vanaf 1995 
tot op heden door het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, namens deze mr. G. Bos, om 
opportuniteitsgronden is gedoogd (bewijs 3). Welke partijpolitieke terroristische misdaad daarachter 
zit kunt u lezen in mijn verzoekschrift d.d. 22 april 2002 aan Annemarie Jorritsma, voormalig minister 
van Economische Zaken, die na 12 jaar daarop nog niet heeft gereageerd (bewijs 4) en mijn tweede 
sommatieverzoek d.d. 29 januari 2015 aan directeur mr. J.M. (John) Wisseborn van Jongejan 
Wisseborn Gerechtsdeurwaarders die daarop tot op heden niet heeft gereageerd (bewijs 5). 
  
Ondanks dat heeft u, zonder voorafgaande afstemming daarover te hebben gehad met de eigenaar 
A.M.L. van Rooij, bij Vastgoedveiling Oost-Brabant op de website letterlijk het volgende geschreven: 
  
Welkom bij Vastgoedveiling Oost-Brabant 

Omschrijving: gesplitste woonboerderij (een burgerwoning en een bedrijfswoning), 
ondergrond, erf en verdere opstallen 

Bezichtiging: donderdag 5 februari 2015, van 11:00 tot 12:00 uur 

Soort eigendom: Vol eigendom 

Gebruik: Onbewoond 

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

Bijzonderheden: Voor wat betreft het bestemmingsplan vindt u de nodige documenten in de 
bijlagen (zie voorwaarden). Nummer 9 heeft de bestemming wonen (licht 
geel op de kaart). Nummer 9a heeft de bestemming volgens artikel 4 (geel 
op de kaart). De dikke zwarte lijn geeft daarbij het vlak aan waarbinnen 
gebouwd mag worden. De blauwe vlakken die achter het perceel van 9/9a 
liggen kennen de bestemming die valt onder artikel 5 van het 
bestemmingsplan.  
De paardenbak bevindt zich buiten het bouwperceel en is dus in strijd met 
de bestemming. 
Het gebruik van de appartementen is tevens in strijd met de bestemming. 
Voor wat betreft de berekening van de overdrachtsbelasting: 
62% van de koopsom: 2% 
38% van de koopsom: 6% 

  
Daarmee heeft u onmiskenbaar valsheid in geschrifte gepleegd. Juridisch zijn de woningen op het 
adres ’t Achterom 9-9A nog steeds bewoond, waarin de komende jaren ook geen verandering in komt. 
Voor het waterdichte juridische bewijs lees hieronder: 
  
Met een exploot van betekening d.d. 28 januari 2015 (dossiernummer 14100927), welke wij als “PDF-
Bijlage” hebben bijgevoegd, heeft Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders op verzoek van de 
SNS Bank NV (Ronald Veen), waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de STAAT DER 
NEDERLANDEN (minister Jeroen Dijsselbloem van financiën), op valse gronden beslist dat de 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sommatie-aan-de-door-de-sns-bank-nv-gevolmachtigde-notarisklerk-c-a-t-j-smeets--van-der-linden
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/irt-van-traa-1-4.pdf
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-07-lc-giftige-stoffen-via-lucht-lozen-mag-niet-meer.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1999-10-16-ad-vergunning-voor-spuiten-met-gif.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-1995-beslissing-g-bos.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
http://www.vastgoedveilingoostbrabant.nl/object.asp?id=30191
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-exploot-van-betekening-van-jongejan-wisseborn-aan-huurders-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-exploot-van-betekening-van-jongejan-wisseborn-aan-huurders-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-januari-2015-beroep-belgische-raad-van-state-inzake-remo-stort.pdf
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huurders A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op 29 januari 2015 om 09.00 uur met de hulp van de 
gemeente Sint-Oedenrode worden ontruimd uit onze woningen ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-
Oedenrode (zie: www.dommeldal.eu). A.M.L. van Rooij als eigenaar van deze twee woningen maakt u 
hierbij kenbaar dat u bovengenoemde twee huurders niet op straat hoeft te zetten en ook hun spullen 
(met de hulp van burgemeester Peter Maas van de gemeente Sint-Oedenrode) niet langs de 
openbare weg behoeft te zetten. Deze twee huurders hebben namelijk intussen een andere woning 
ver van deze locatie en al hun spullen meegenomen. Zij hebben aan eigenaar A.M.L. van Rooij te 
kennen gegeven dat zij de sleutels van mijn woningen aan gerechtsdeurwaarder mr. J.M. Wisseborn, 
dan wel zijn gemachtigde, zullen geven. Daarmee is deze meest waanzinnige ontruiming in vrede 
verlopen. 
  
Het is bij directeur mr. J.M. Wisseborn heel erg goed bekend dat in de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A de volgende bedrijven zitten gevestigd Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. en de politieke Groepering De Groenen en dat de bedrijven Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. al acht jaar in 
betreffende woningen zaten, voordat de hypotheek is afgesloten bij de SNS Bank NV, waarvoor om 
die reden het huurbeding niet van toepassing is. Zolang deze bedrijven niet met een gerechtelijke 
beschikking uit die woningen moeten worden gezet kan er door directeur mr. J.M. Wisseborn niet tot 
ontruiming worden overgegaan, hoe graag hij dat ook zou willen ten gunste van de hierboven 
beschreven feitelijk bewezen ’s-Werelds grootste terroristische misdaad organisatie De Staat Der 
Nederlanden onder aansturing van kabinet Rutte II (VVD / PvdA). 
  
Het moge u duidelijk zijn dat eigenaar A.M.L. van Rooij de spullen en eigendommen van de bedrijven 
camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Groepering De Groenen in de 
woningen op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet onbeheerd mag achterlaten 
ten gunste van de hierboven beschreven feitelijk bewezen terroristische misdaad. Om die reden heeft 
eigenaar A.M.L. van Rooij de volgende hieronder ingelaste volmacht afgegeven aan J.E.M. van 
Nunen: 

     

  
A.M.L. van Rooij: 
De eigenaar van het pand ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD te Sint-Oedenrode en de daarin gevestigde 
hierna te noemen bedrijven en politieke partij 
Corr. Adres: Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven (België) 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com 
tel: + 32 117 586 76   
  

  
  

 VOLMACHT 
  
De eigenaar van het pand ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode en de daarin gevestigde 
hierna te noemen bedrijven en politieke partij: 

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

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

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

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

http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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5. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 

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

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

  
Geven hierbij aan: 

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

  
Volmacht om vanaf 22 januari 2015 

- te verblijven in de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, bijbehorende gebouwen en 
bijbehorende gronden, zo’n 6 hectare groot, met het doel: 

- Het verzorgen van paarden en alles wat daarmee samenhangt, gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9-9a 5491 XD Sint Oedenrode; 

- Verzorging van het interieur en ophalen en aannemen van post. Dit voor de bedrijven 
gevestigd op ’t Achterom 9a; 

- Verzorging van het interieur en ophalen en aannemen van post voor de politieke partij De 
Groenen, gevestigd op ’t Achterom 9, 5491 XD Sint Oedenrode. 

  
Gerechtelijke stukken mogen niet worden aangepakt. 
Deze moeten bij exploot worden betekend door een Belgische gerechtsdeurwaarder op de 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waar A.M.L. van Rooij samen met zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, vanaf 1 januari 2011 woont. 
  
Dagtekening: 21 januari 2015 
  
A.M.L. van Rooij 
Hazendansweg 36A, 
3520  Zonhoven België 
  

  
De door eigenaar A.M.L. van Rooij ondertekende volmacht vindt u als “PDF-Bijlage” bijgevoegd. Wij 
verzoeken u kennis te nemen van deze ondertekende volmacht en als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
  
U, zijnde mr. J.M. Wisseborn, heeft de huurders A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen op 29 januari 2015 
om 09.00 uur, met dreiging van ontruiming, verplicht tot het verlaten van mijn woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode op basis van de door rechter mr. E. Loesberg van de 
rechtbank Oost-Brabant opgemaakte valse beschikking d.d. 7 oktober 2014, met als zaaknummer / 
rekestnummer: C/01/281994/ BP RK 14-804 (Stuk A), welke van rechtswege (zonder tussenkomst 
van een rechter) processueel nietig is. Als bewijs daarvoor verwijzen wij u  naar de inhoud van onze 
oproeping d.d. 5 januari 2015 aan voorzieningenrechter mr. E. Loesberg van de rechtbank Oost-
Brabant om te constateren dat vanwege de daarin feitelijk onderbouwde meerdere vernietigbare 
rechtshandelingen de door voorzieningenrechter mr. E. Loesberg op 7 oktober 2014 uitgesproken 
beschikking onder zaaknummer /rekestnummer: C/01/281994 / BP RK 14-804 ‘van rechtswege’ nietig 
is in de volgende link: 
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-
e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf 
  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-januari-2015-verleende-volmacht-van-aml-van-rooij-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-oktober-2014-exploot-betekening-ontruiming-jongejan-wisseborn.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2015-inroepen-nietigheid-executie-t-achterom-9-9a-aan-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
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In betreffende valse beschikking d.d. 7 oktober 2014, met als zaaknummer / rekestnummer: 
C/01/281994/ BP RK 14-804, van rechter E. Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant staat letterlijk 
het volgende geschreven (Stuk A); 
 

  
De naamloze vennootschap SNS BANK NV 
Gevestigd te Utrecht 
Verzoekster. 
  
Verzoekster heeft bij deurwaardersexploot van 25 juni 2014 aan verweerders aangezegd dat 
tot openbare verkoop zal worden overgegaan op 1 oktober 2014 alsmede het huurbeding jegens 
verweerders zal worden ingeroepen. 
  
3. De beslissing 
  
3.2. Veroordeelt verweerders om de woningen plaatselijk bekend 5491 XD te Sint-Oedenrode, ’t 
Achterom 9-9a, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie P nummers 525 en 526, te 
ontruimen met al de hunnen en al het hunne om die woningen met afgifte van de sleutels aan 
verzoekster ter vrije beschikking te stellen. .        
  

  
In deze beschikking staat geschreven dat op 1 oktober 2014 tot openbare verkoop is overgegaan. Dat 
is niet waar en is bij directeur mr. J.M. Wisseborn erg goed bekend. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt 
u hieronder in de volgende link het op 26 november 2014 van Jeanine Bordes-Hermans, werkzaam 
voor van 't Hooft & van Rosmalen notarissen te Boxtel, verkregen valselijke 
VEILINGEXPLOOT waarin staat aangekondigd dat de openbare verkoop op 5 februari 2015 zal 
plaatsvinden:     
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-
hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf: 
  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
  
Hiermee in onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat ten tijde van de afgifte van de sleutels op 
29 januari 2015 om 09.00 uur A.M.L. van Rooij nog de eigenaar is van zijn woningen op het adres ‘t 
Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
  
Met uw exploot van betekening d.d. 28 januari 2015 (dossiernummer 14100927), welke wij als “PDF-
Bijlage” hebben bijgevoegd, heeft u op verzoek van de SNS Bank NV, waarvan de aandelen voor 
100% in handen zijn van de STAAT DER NEDERLANDEN, letterlijk het volgende geschreven: 
  

  
Bij een gerechtelijke ontruiming is het de taak van de gerechtsdeurwaarder om de 
woning weer ter vrije beschikking van de eigenaar te stellen. 
  

  
Dit betekent dat u, zijnde directeur mr. J.M. Wisseborn, overeenkomstig uw bovengenoemde eigen 
exploot van betekening de op 29 januari 2015 om 09.00 uur van de huurders ontvangen sleutels per 
direct moet  overhandigen aan eigenaar A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven. 
  
Tot op heden heb ik als eigenaar die sleutels nog steeds niet mogen ontvangen van directeur 
mr. J.M. Wisseborn, overeenkomstig zijn eigen bovengenoemde exploot van betekening en zit 
daarop dan ook nog steeds te wachten: 
  
Ondanks deze wetenschap bij SNS Bank NV gemachtigde Ronald Veen (VVD), partijgenoot 
van Annemarie Jorritsma, schrijft u, zijnde Chantal Smeets, als verantwoordelijke notarisklerk op de 
website Vastgoedveiling Oost-Brabant letterlijk het volgende: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-oktober-2014-exploot-betekening-ontruiming-jongejan-wisseborn.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/monique-van-t-hooft--kniest
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/monique-van-t-hooft--kniest
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-november-2014-veilingexploot-aml-van-rooij-domicilie-van-t-hooft-van-rosmalen-notarissen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-exploot-van-betekening-van-jongejan-wisseborn-aan-huurders-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-exploot-van-betekening-van-jongejan-wisseborn-aan-huurders-t-achterom-9-9a.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-januari-2015-tweede-sommatie-aan-directeur-john-wisseborn-om-ontruiming-t-achterom-9-9a-in-sint-oedenrode-niet-te-laten-doorgaan.pdf
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2002-verzoekschrift-aan-minister-annemarie-jorritsma-van-economische-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-januari-2015-beroep-belgische-raad-van-state-inzake-remo-stort.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sommatie-aan-de-door-de-sns-bank-nv-gevolmachtigde-notarisklerk-c-a-t-j-smeets--van-der-linden
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  Welkom bij Vastgoedveiling Oost-Brabant 

Omschrijving: gesplitste woonboerderij (een burgerwoning en een bedrijfswoning), 
ondergrond, erf en verdere opstallen 

Bezichtiging: donderdag 5 februari 2015, van 11:00 tot 12:00 uur 

Soort eigendom: Vol eigendom 

Gebruik: Onbewoond 

  
Ik heb u daarover vandaag omstreeks 11.30 uur daarover dan ook opgebeld. U vertelde mij dat u 
deze valselijke gegevens heeft doorgekregen van Ronald Veen namens de SNS-Bank NV en u die 
voor 100% als waar heeft aangenomen, zonder die voorafgaande daar aan te hebben laten toetsen 
door de eigenaar A.M.L. van Rooij. 
  
Ik heb u dan ook gevraagd of u bij Ronald Veen wilt vragen naar de juridisch waterdichte 
bewijsstukken dat mijn woningen op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD onbewoond zijn. U heeft 
toegezegd daarvoor te zorgen en het juridische bewijs aan mij daarvoor op 30 januari 2015 per 
kerende e-mail te zullen toesturen.     
Tevens vindt de Nederlandse Grondwet, met aan het hoofd Koning Willem Alexander, dat u als 
notarisklerk de kopers voor 5 februari 2015 eerlijk moet voorlichten, zodat zij geen “kat in de zak” 
kopen. 
 
Ik als eigenaar van mijn eigen woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode wil 
u dan ook vragen om deze e-mail aan u één op één  op de website Vastgoedveiling Oost-Brabant te 
plaatsen, zodat u persoonlijk daarmee niet van de “regen in de drup” komt. Dit des te meer dit alles 
op aangifte van de Koninklijke Philips (bewijs 6) in België op het hoofste niveau in strafrechtelijk 
onderzoek zit (bewijs 7 en bewijs 8), als ook in Nederland. Voor bewijs lees daarvoor de volgende 
hieronder ingelaste link: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2015-beklag-notarisklerk-catj-smeets-van-der-linden-
ea-gerechtshof-den-bosch.pdf 
 
Met in achtneming van bovengenoemde feiten verzoeken wij u hierop vandaag 30 januari 2015, 
zoals door u is toegezegd, inhoudelijk te reageren. 
  
Met de meeste hoogachting 

 
 
 
 
 

Eigenaar A.M.L. van Rooij 
Vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)(bewijs 9) 
 

Ad Van Rooij: Europees erkend safety manager 
 

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

http://www.vastgoedveilingoostbrabant.nl/object.asp?id=30191
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-augustus-2014-bezwaarschrift-met-links-close-the-circle-remostort-aan-vlaamse-regering.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.vastgoedveilingoostbrabant.nl/object.asp?id=30191
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-09-15.php
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-juni-2012-sommatiebrief-aan-fgp-hasselt-op-de-locht.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-januari-2015-zes-gerechtsbrieven-rechter-s-gorre-rechtbank-hasselt-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2015-beklag-notarisklerk-catj-smeets-van-der-linden-ea-gerechtshof-den-bosch.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2015-beklag-notarisklerk-catj-smeets-van-der-linden-ea-gerechtshof-den-bosch.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-mail-vaccinatie.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.lijst14.nl/kandidaten/rooijvan/rooijvan.html
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
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Heeft in 2012 meegedaan aan de landelijke verkiezingen voor de SOPN, voor toelichting zie de 
volgende twee video's video1 / video2 
  
Is vanaf 1998 Directeur Ecologisch kennis Centrum B.V. dat adviezen geeft op het gebied van Arbo, 
Milieu en Ecologie in samenhang met het voeren van juridische geschillen. Voor meer info ARCHIEF. 
  
Voor zijn goede werk tegen de algehele vergiftiging met kankerverwekkende stoffen als "arseenzuur" 
en "chroom VI" via geïmpregneerd hout, groene stroom, spaanplaat, green bricks, vliegas cement, 
milieubeton e.d. onder de noemer van "duurzaamheid" heeft Wieteke van Dort bij de opening van zijn 
minicamping bij de paardenhouderij "Camping en Pensionstal Dommeldal" in 2007 een schilderij 
opgedragen aan Ad van Rooij. Openingstoespraak 
  
Erkenning Belgie. Weergeven Downloaden 
  
Erkenning Nederland. Weergeven Downloaden 
  
Erkenning Europa. Weergeven Downloaden 
  
Meer informatie over Ad van Rooij 
  
Ad van Rooij solliciteert naar de vacature Vice-president Raad van State  
  
Ine Veen heeft een boek over Ad Van Rooij geschreven “Alarm u wordt vergiftigd. 

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

 

 
Bergen van vuile grond waarmee niets gebeurt in Sint-Oedenrode 

http://www.sopn.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=1AN09RexqE0
http://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.wietekevandort.nl/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-opening.wmv
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjNiY2Y5ZTEwZjNiZDUwYmY
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/BesluiterkenningAdvanRooijBelgie001.tif?attredirects=0
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjUxN2I2YTJlNDk2ZDk0ODI
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/BesluiterkenningAdvanRooijNederland.tif?attredirects=0
http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxiaWxkZXJiZXJnZ2lqemVsaW5nfGd4OjM3MzA5Y2U5ZDM0MzVhMw
https://sites.google.com/site/bilderberggijzeling/BesluiterkenningAdvanRooijEuropa.tif?attredirects=0
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.ineveen.nl/
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.mstsnl.net/video/de-groenen-st-oedenrode-illegale-zandhopen.wmv
http://www.mstsnl.net/video/de-groenen-st-oedenrode-illegale-zandhopen.wmv
http://www.mstsnl.net/video/de-groenen-st-oedenrode-illegale-zandhopen.wmv
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
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Met inachtneming van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken richten wij aan behandelend 
kantonrechter mr. M.C. van Rijn het nadrukkelijke verzoek om de behandeling ter zitting daarop voor 
onbepaalde tijd uit te stellen en weer te openen na het moment de SNS-Bank NV, namens deze 
Ronald Veen, de 50 vrachtauto’s gestolen goederen van ondermeer het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., weer exact op dezelfde locatie heeft teruggebracht, als ook de gestolen sleutels weer aan 
eigenaar A.M.L. van Rooij heeft teruggegeven, zodat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn 
werkzaamheden weer kan hervatten vanuit zijn kantoor dat is gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD, Sint-Oedenrode .   
 
Met nadruk verzoeken wij u bovengenoemd gemotiveerd verzoek tot uitstel van de zitting op 10 
januari 2015 om 10:30 uur in te willigen en dat dat aan A.M.L. van Rooij bij aangetekende brief 
schriftelijk te bevestigen op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). 
 
In afwachting van uw hierboven verzochte beslissing aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
p/a Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), verblijven wij,   
 
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze 

 
 
 
 
 

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

- Productie 1: Uitnodigingsbrief d.d. 29 december 2014 van de rechtbank Noord-Holland (1 blz.); 
- Productie 2: Machtiging d.d. 31 januari 2015 van R.A.A. Rietveld (1 blz.) 
- Productie 3: Uittreksel KvK van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  (2 blz.);  

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Een Kopie hiervan hebben wij verstuurd naar alle Raadsleden van de Gemeenten Sint-Oedenrode en 
Heusden, waarvan u de e-mail adressen hieronder vindt ingelast, zodat zij allen weten dat dit alles onder 
hun volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als hoogst verantwoordelijk 
gemeenteraadscolleges bewust is veroorzaakt.  
 

 
coby.vanderpas@gmail.com, rienverhagen@live.nl, h.bakelvandenheuvel@chello.nl, 
brou6733@planet.nl, janine@hartvoorrooi.nl, janneke@hartvoorrooi.nl, rik@hartvoorrooi.nl, 
toonvanderwijst@hotmail.nl, jcmbeerens@gmail.com, hanshulsen@hotmail.com, 
willvangerwen@gmail.com, berternest1@gmail.com, nickdelaat@gmail.com, p-
klaasen@hotmail.com, booh@xs4all.nl, m.vanseventer@chello.nl, 
raaijmakers.henri@gmail.com, hans@zwembadenbouw.nl, Raaijmakers.Marius@gmail.com, 
tillyvandentillaar@hetnet.nl, info@hvandenberk.nl, coby.vanderpas@gmail.com, info@rooi-
is.nl, mamvanerp11@kpnmail.nl, theo.zanden@hetnet.nl, vvdsintoedenrode@gmail.com, 
ir.j.dekker@gmail.com, maarten_van_genugten@hotmail.com, jandekkers@solcon.nl, 
mwafman@gmail.com, cvdbrandt@home.nl, simsek50@gmail.com, driesvandelft@xs4all.nl, 
annemariebok@premax.nl, cmmmusters@home.nl, wherman@home.nl, 
martijnvanesch@hotmail.com, johanmeesters79@gmail.com, joost-meijer@hetnet.nl, 
tmdelaat@home.nl, rene.broos@me.com, fransvanderlee@online.nl, 
louisevanderheijden@home.nl, psteen@shelldrunen.nl,  jos.levink@home.nl, 
desiree.rijnders@ziggo.nl, a.muskens@home.nl, gosiabruins@msn.nl, 
acacouwenberg@home.nl, rheesbeen@heusden.nl, dewildmarianne@gmail.com, 
hanvonk@yahoo.com, ericvandebeek@live.nl, 

  

http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-uitnodiging-rechtbank-noord-holland-inzake-ruud-rietveld.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2015-verleende-volmacht-van-ruud-rietveld-aan-ekc.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ruud-rietveld
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pdf
mailto:coby.vanderpas@gmail.com
mailto:rienverhagen@live.nl
mailto:h.bakelvandenheuvel@chello.nl
mailto:brou6733@planet.nl
mailto:janine@hartvoorrooi.nl
mailto:janneke@hartvoorrooi.nl
mailto:rik@hartvoorrooi.nl
mailto:toonvanderwijst@hotmail.nl
mailto:jcmbeerens@gmail.com
mailto:hanshulsen@hotmail.com
mailto:willvangerwen@gmail.com
mailto:berternest1@gmail.com
mailto:nickdelaat@gmail.com
mailto:p-klaasen@hotmail.com
mailto:p-klaasen@hotmail.com
mailto:booh@xs4all.nl
mailto:m.vanseventer@chello.nl
mailto:raaijmakers.henri@gmail.com
mailto:hans@zwembadenbouw.nl
mailto:Raaijmakers.Marius@gmail.com
mailto:tillyvandentillaar@hetnet.nl
mailto:info@hvandenberk.nl
mailto:coby.vanderpas@gmail.com
mailto:info@rooi-is.nl
mailto:info@rooi-is.nl
mailto:mamvanerp11@kpnmail.nl
mailto:theo.zanden@hetnet.nl
mailto:vvdsintoedenrode@gmail.com
mailto:ir.j.dekker@gmail.com
mailto:maarten_van_genugten@hotmail.com
mailto:jandekkers@solcon.nl
mailto:mwafman@gmail.com
mailto:cvdbrandt@home.nl
mailto:simsek50@gmail.com
mailto:driesvandelft@xs4all.nl
mailto:annemariebok@premax.nl
mailto:cmmmusters@home.nl
mailto:wherman@home.nl
mailto:martijnvanesch@hotmail.com
mailto:johanmeesters79@gmail.com
mailto:joost-meijer@hetnet.nl
mailto:tmdelaat@home.nl
mailto:rene.broos@me.com
mailto:fransvanderlee@online.nl
mailto:louisevanderheijden@home.nl
mailto:jos.levink@home.nl
mailto:desiree.rijnders@ziggo.nl
mailto:a.muskens@home.nl
mailto:gosiabruins@msn.nl
mailto:acacouwenberg@home.nl
mailto:rheesbeen@heusden.nl
mailto:dewildmarianne@gmail.com
mailto:hanvonk@yahoo.com
mailto:ericvandebeek@live.nl
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Conclusie  
 
Met in achtneming van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken hebben wij als aanvullende 
eis te beslissen dat de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen onmiddellijk moeten worden 
teruggebracht naar de woningen ’t Achterom 9-9A van eigenaar A.M.L. van Rooij en de gestolen 
sleutels aan hem op uiterlijk 2 februari 2015 moeten zijn terugbezorgd, waarna hij vanuit zijn woning, 
waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gevestigd zijn werkzaamheden weer kan verrichten als 
gemachtigde van cliënten van het Ecologisch kennis Centrum B.V.  
 
In afwachting van uw beslissing  op uiterlijk 2 februari 2015 op ons domicilieadres Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België), verblijven wij;  
 
Hoogachtend;  
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Conclusie  
 
Met in achtneming van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken hebben wij aan behandelend 
voorzieningenrechter Mr D.J. de Lange van de rechtbank Oost-Brabant dan ook als aanvullende eis 
om in deze zaak met “zaaknummer SHE 15/172 ONBEK V66” te beslissen dat burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode op hun kosten de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen 
onmiddellijk moeten terugbrengen naar de woningen ’t Achterom 9-9A van eigenaar A.M.L. van Rooij 
en de gestolen sleutels aan hem op uiterlijk 2 februari 2015 moeten zijn terugbezorgd op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36Am 3520 Zonhoven (België), waarna hij vanuit zijn woning op 
het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/gba-fraude-van-burgemeesters-en-wethouders-van-sint-oedenrode
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
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gevestigd, zijn werkzaamheden weer kan verrichten als gemachtigde voor Ruud Rietveld en alle 
andere cliënten van het Ecologisch kennis Centrum B.V.  
 
In afwachting van uw beslissing  op uiterlijk 2 februari 2015 op ons domicilieadres Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België), verblijven wij;  
 
Hoogachtend;  
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Van Rooij Holding B.V.                                                   Politieke Groepering De Groenen,  
Voor deze A.M.L. van Rooij                                            Afdeling Sint-Oedenrode,  
                 Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
Bijlage:  

- Bewijs dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode onze hierboven ingelaste 
nadere stukken op ons bezwaarschrift d.d. 5 juli 2014 (kenmerk: AvR/050714/BZ-
OEDENRODE) bij fax van 1 februari 2015 om 10:54 uur tijdig heeft ontvangen (1 blz.).  

 
Cc: 

- Cliënt van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.: R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert 
70, 1901 GR Castricum; 

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

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Conclusie  
 
Zolang behandelend voorzieningenrechter Mr D.J. de Lange van de rechtbank Oost-Brabant geen 
uitspraak heeft gedaan overeenkomstig bovengenoemde aanvullende eis om in de zaak met 
“zaaknummer SHE 15/172 ONBEK V66” te beslissen dat burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode op hun kosten de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen onmiddellijk moeten 

http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/gba-fraude-van-burgemeesters-en-wethouders-van-sint-oedenrode
http://www.degroenen.eu/
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terugbrengen naar de woningen ’t Achterom 9-9A van eigenaar A.M.L. van Rooij en de gestolen 
sleutels aan hem op uiterlijk 2 februari 2015 moeten zijn terugbezorgd op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven (België), waarna hij vanuit zijn woning op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gevestigd, zijn 
werkzaamheden weer kan verrichten als gemachtigde voor H. Fitters en alle andere cliënten van het 
Ecologisch kennis Centrum B.V. kunnen wij deze zaak niet verder inhoudelijk motiveren.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij richten aan hiervoor verantwoordelijk president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek (zie foto) dan ook 
het nadrukkelijke verzoek om ervoor te zorgen dat de door toedoen van uw rechtbank op 29 januari 
2015 maar liefst 50 vrachtwagens vol gestolen eigendommen uit de woningen ’t Achterom 9-9A, 5491 
XD te Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij de eigenaar is, allemaal op 2 februari 2015 weer 
onbeschadigd op dezelfde plaats zijn teruggeplaatst en op uiterlijk 2 februari 2015 de gestolen 
sleutels van mijn woning aan eigenaar A.M.L. van Rooij zijn terugbezorgd op mijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), zodat wij vanuit onze woning op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gevestigd, weer 
werkzaamheden kunnen verrichten voor cliënt H Fitters en alle andere cliënten van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V.   
 
Nadat wij ons kantoor het Ecologisch Kennis Centrum B.V., weer volledig hebben ingericht op de 
locatie ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), kunnen wij pas verder werken aan deze 
zaak. Wij richten aan hiervoor verantwoordelijk president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek (zie foto) dan 
ook het nadrukkelijke verzoek om ons daarvoor een nader termijn van 3 maanden te vergunnen en 
ondergetekende dat bij aangetekende brief schriftelijk te bevestigen op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). 

In afwachting van de hierboven verzochte beslissing,  verblijven wij;  
 
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V 
p/a Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België)  
Voor deze 

 
 

 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/criminelen-werkzaam-binnen-rechtbank-oost-brabant
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Bijlage:  
- Nadere motivering d.d. 1 februari 2015 (13:12 uur) van ons verzoek om het treffen om 

voorlopige voorziening in “zaaknummer SHE 15/172 ONBEK V66” aan behandelend 
voorzieningenrechter Mr D.J. de Lange van de rechtbank Oost-Brabant met ontvangstbewijs 
(17 blz.);     

Cc: 
- Cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.:  

 R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert 70, 1901 GR Castricum; 

 H. Fitters, wonende aan de Norbertijnerstraat 43, 5154 ED te Elshout; 
- Alle andere cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 

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

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Conclusie  
 
Zolang behandelend voorzieningenrechter Mr D.J. de Lange van de rechtbank Oost-Brabant geen 
uitspraak heeft gedaan overeenkomstig bovengenoemde aanvullende eis om in de zaak met 
“zaaknummer SHE 15/172 ONBEK V66” te beslissen dat burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode op hun kosten de 50 vrachtwagens gestolen eigendommen onmiddellijk moeten 
terugbrengen naar de woningen ’t Achterom 9-9A van eigenaar A.M.L. van Rooij en de gestolen 
sleutels aan hem op uiterlijk 2 februari 2015 moeten zijn terugbezorgd op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven (België), waarna hij zijn woningen weer kan gebruiken voor de 
daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke 
Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, kunnen wij niet verder in 
deze zaak.  
 

Wij richten aan hiervoor verantwoordelijk president mr. R.C.A.M. 
(Ronald) Philippart.(zie foto) van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
dan ook het nadrukkelijke verzoek om ervoor te zorgen dat de door 
toedoen van uw rechtbank op 29 januari 2015 maar liefst 50 
vrachtwagens vol gestolen eigendommen uit de woningen ’t Achterom 9-
9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij de eigenaar 
is, allemaal op 2 februari 2015 weer onbeschadigd op dezelfde plaats 
zijn teruggeplaatst en op uiterlijk 2 februari 2015 de gestolen sleutels 
van mijn woning aan eigenaar A.M.L. van Rooij zijn terugbezorgd op mijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), zodat 
wij die weer kunnen gebruiken voor de daarin gevestigde bedrijven 

Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Groepering De Groenen (met 
haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode.  
 
Nadat de op ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode gevestigde bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal”, Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te 
Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, weer volledig zijn ingericht, kunnen wij dit hoger beroepschrift pas 
verder inhoudelijk motiveren. Wij richten aan u als verantwoordelijk president mr. R.C.A.M. (Ronald) 
Philippart.(zie foto) dan ook het verzoek om ons daarvoor een nader termijn van 6 maanden te 
vergunnen en ondergetekenden dat bij aangetekende brief schriftelijk te bevestigen op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). 

http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/gba-fraude-van-burgemeesters-en-wethouders-van-sint-oedenrode
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.google.be/url?url=http://www.pepptalx.nl/kosmopolitisme-speakers&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=aGrOVPjNL4fZarXvgrAP&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHO9xG408oe8BqTH1OYIfd0w84YDg
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In afwachting van uw beslissing overeenkomstig ons verzoek, verblijven wij; 

Hoogachtend,  

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
Politieke Groepering De Groenen 
Afdeling Sint-Oedenrode, 
Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
Bijlage:  

- De proces-verbaal uitspraak d.d. 29 december 2015 van de rechtbank Zeeland-West-Brabant 
aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (5 blz.); 
  

Cc: 
- Cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.:  

 R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert 70, 1901 GR Castricum; 

 H. Fitters, wonende aan de Norbertijnerstraat 43, 5154 ED te Elshout; 
- Alle andere cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 

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

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/gba-fraude-van-burgemeesters-en-wethouders-van-sint-oedenrode
http://www.degroenen.eu/
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Het behoeft geen toelichting dat u op gelijke wijze bij deze oude man:  
- Mathieu Verbeek wonende in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven; 

al zijn geld en eigendom wilde stelen, waarna ook hij in het gemeenteriool van Ophoven kon worden 
gedumpt. Hieruit kunnen wij niet anders concluderen dan dat u niet geschikt bent voor een 
functie als onderzoekrechter en u beter een ander vak kunt kiezen, waarmee u niet zoveel leed 
bij zoveel mensen kunt aanrichten. 
 
In tegenstelling met u weet uw collega onderzoeksrechter S. Gorrė wel waar A.M.L. van Rooij en zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen wonen. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de 
zes aangetekende gerechtelijke brieven van de onderzoeksrechter S. Gorré van de rechtbank Eerste 
Aanleg in Limburg, afd. Hasselt, waarmee wettelijk is bewezen dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote 
J.E.M. van Nunen in België wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(Productie 7). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen. 
 
Nu via uw collega onderzoeksrechter S. Gorrė ook bij u bekend is dat A.M.L. van Rooij samen met zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 woont op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven en wij nog niet in het gemeenteriool liggen, behoeft u niet meer 
langer te wachten om te reageren op ons verzoekschrift d.d. 17 november 2014 (kenmerk: 
MV/17112014/VZ)(productie 1).  
 
Vanwege de door u ontvangen bedreiging in de raadkamer van Rechtbank van Eerste Aanleg 
Hasselt, in het bijzijn van mijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen en de aanwezige raadsgriffier, 
hebben wij besloten om deze sommatiebrief niet af te geven in de raadskamer maar via 
aangetekende post te versturen, met een ontvangstbevestiging op onze woonplaats Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven. 
 

Conclusie  

Met inachtneming van bovengenoemde feiten sommeren wij u, zijnde onderzoeksrechter Kris 
Gruyters, om vóór uiterlijk 5 februari 2015 uw brief d.d. 21 oktober 2014 aan de heer VERBEEK Erik 
Woonstkeuze, Dikke Linde 10 3640 KINROOI te hebben ingetrokken en dat vóór uiterlijk 5 februari 
2015 bij gerechtelijke aangetekende brief te hebben bevestigd aan het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., voor deze ing. A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven 
(België).  
 
De volmacht van cliënt Mathieu Verbeek vindt u bijgevoegd (Productie 8) 

 
Hoogachtend.  
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze 

  
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij   
Directeur,  
 
Bijbehorende Producties 
 

Productie 1 (33 blz.)  
Productie 1 (49 blz.) 
Productie 1 (1 blz. )  

Productie 4  (29blz.)  
Productie 5 (11 blz.) 
Productie 6 (1 blz.) 

 

Productie 7 (12 blz.)  
Productie 8 (1 blz.) 
Productie 9 (1 blz.) 

 
Cc: 

- Cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.:  

 R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert 70, 1901 GR Castricum; 

 H. Fitters, wonende aan de Norbertijnerstraat 43, 5154 ED te Elshout; 
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- Alle andere cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
- Alle leden van de politieke groepering De Groenen, waaronder Erik Verbeek, secretaris van 

De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, welke is gevestigd in de woning op het adres ’t 
Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode (Nederland) (Productie 9)       

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

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Om u, zijnde onderzoeksrechter Kris Gruyters ervan te overtuigen dat ik daadwerkelijk in Kroatië woon 
op het adres Seovacki Put 43, 34550 Pakrac en daar ook daadwerkelijk verblijf vindt u bijgevoegd: 

- een kopie van mijn Kroatische identiteitskaart, welke tot 13 november 2017 rechtsgeldig is; 
- het attest van 25 november 2014 van de Kroatische Ambassade; 
- brief d.d. 2 september 2014 van procureur des konings E. Steyls van Hasselt aan Erik 

Verbeek Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in de zaak met referentie 14/580 en notitienummer 
HA25.99.687-14; 

- brief d.d. 23 september 2014 van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt aan Erik 
Verbeek Seovacki Put 43, 34550 Pakrac in de zaak met referte Nr.: 13/2757;  

- brief d.d. 9 december 2014 van het Belgisch Grondwettelijk Hof aan Erik Verbeek Seovacki 
Put 43, 34550 Pakrac in de zaak met arrest nummer 174/2014; 

- brief d.d. 3 december 2014 van het Hof van Cassatie van België aan Erik Verbeek Seovacki 
Put 43, 34550 Pakrac in de zaak met O.ref.: P.14.1829.N;  

(Productie 12). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen.  
 
Met deze bewijsstukken zult u, zijnde onderzoeksrechter K. Gruyters, nooit meer langer staande 
kunnen houden dat ik in België woon, verblijf en daar mijn woonst keuze heb. Het wordt heel erg hoog 
tijd dat u stopt met deze al maar liefst 5 jaar lang voortdurende terreur op mijn persoon.                       
 

Conclusie  

Met inachtneming van bovengenoemde feiten richt ik aan onderzoeksrechter K. GRUYTERS het 
nadrukkelijke verzoek om overeenkomstig artikel 61 quinquies WSV in de zaak met Notitienr.: 
HA21.99.313-13 (Dossiernr. 618/13), welke niet op 6 februari 2015 om 09.00 uur ter zitting kan 
worden behandelend bijkomende onderzoekshandelingen neer te leggen waarin staat opgenomen 
dat op grond van de inhoud van deze nadere stukken de behandeling van de zaak niet kan doorgaan, 
omdat u als onderzoeksrechter daartoe niet bevoegd bent omdat Erik Verbeek geen woonst in België 
heeft en daar ook niet verblijft en dat bij aangetekende gerechtsbrief schriftelijk te bevestigen aan Erik 
VERBEEK op zijn woonadres Seovacki Put 43, 34550 Pakrac (Kroatië). 
 
Hoogachtend.  

 
 
 
 
 
 
 

Erik Verbeek,  
KROATIE, Seovacki, Put 43, 34550 Pakrac 
 

http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/gba-fraude-van-burgemeesters-en-wethouders-van-sint-oedenrode
http://www.degroenen.eu/
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Bijbehorende Producties 
 

Productie 1 (33 blz.)  
Productie 2 (49 blz.) 
Productie 3 (1 blz. ) 
Productie 4 (29blz.) 

Productie 5 (11 blz.) 
Productie 6 (1 blz.) 
Productie 7 (12 blz.)  
Productie 8 (1 blz.) 

 

Productie 9 (1 blz.) 
Productie 10 (26 blz.)  
Productie 11 (57 blz.) 
Productie 12 (6 blz.) 

 
Cc: 

- Alle leden van de politieke groepering De Groenen, waaronder Erik Verbeek, secretaris van 
De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, welke is gevestigd in de woning op het adres ’t 
Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode (Nederland) (Productie 9)       

 
PS: Als secretaris van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de 
woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende Erik Verbeek  
een kopie van deze nadere stukken laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in 
Utrecht (www.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), 
op internet laten plaatsen. 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Conclusie  
 
Op grond van onze bovengenoemde reactie op het schriftelijk verslag d.d. 29 december 2014 
(kenmerk: K14/0570) van advocaat-generaal mr. G.P.N. Robben bij het Resortparket, vestiging ’s-
Hertogenbosch, wordt het heel erg hoog tijd dat het gerechtshof ’s-Hertogenbosch onder aansturing 
van onderzoeksrechter S Gorrė van de van de rechtbank Eerste Aanleg in Limburg, afd. Hasselt, een 
groot grensoverschrijdend onderzoek laat starten. Dit omdat door de volgende rechtspersonen:  
 

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

Hoensbroek; 
- C.A.T.J. Smeets- van der Linden, notarisklerk bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138, 

6417 BR Heerlen; 
- Mr. J.L.G. Fleuren, notaris bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen; 
- Maatschap Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen; 
- Mr. W.V.J.M. Bonne, gerechtsdeurwaarder bij Adactio Gerechtsdeurwaarders Incasso, Sint 

Franciscusweg 36, 6417 BD Heerlen; 
- Adactio Gerechtsdeurwaarders Incasso, Sint Franciscusweg 36, 6417 BD Heerlen; 
- Mr. Monique van ’t Hooft, notaris bij Van ’t Hooft & Van Rosmalen, Clarissenstraat 22, 52 AZ Boxtel; 
- Mr. Edwin van Luijn, notaris bij Van ’t Hooft & Van Rosmalen, Clarissenstraat 22, 52 AZ Boxtel;  
- Maatschap Van ’t Hooft & Van Rosmalen, Clarissenstraat 22, 52 AZ Boxtel;  
- Stichting Regioveiling Oost-Brabant, Zuiderparkweg 280, 5216 HE Den Bosch;  
- Laura Spits, veilingcoördinator Stichting Regioveiling Oost-Brabant, Zuiderparkweg 280, 5216 HE Den 

Bosch en werkzaam voor Huijbregts Notarissen & Adviseurs te Den Bosch, Zuiderparkweg 280, 5216 
HE Den Bosch;  

- Huijbregts Notarissen & Adviseurs te Den Bosch, Zuiderparkweg 280, 5216 HE Den Bosch;  
- Mr. Frans Verlinden, voorzitter en notaris van Stichting Regioveiling Oost-Brabant, , Zuiderparkweg 

280, 5216 HE Den Bosch en werkzaam voor  VDB Advocaten Notarissen, Eindhovenseweg 126, 5580 
AD Waalre; 

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

 

 

http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/gba-fraude-van-burgemeesters-en-wethouders-van-sint-oedenrode
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bewust gebruik is gemaakt van valse GBA-gegevens van de gemeente Sint-Oedenrode en wij hen 
daarover meerdere malen hebben ingelicht. Zij doen dit dus met voorkennis van deze 
grensoverschrijdende domiciliefraude, welke gepleegd wordt door de gemeente Sint-Oedenrode 
(Nederland) in nauwe afstemming met de gemeente Zonhoven (België), welke in onderzoek is bij 
onderzoeksrechter S Gorrė van de van de rechtbank Eerste Aanleg in Limburg, afd. Hasselt (Stuk 25, 
tab 25).  

Wij richten aan het gerechtshof ’s-Hertogenbosch dan ook het nadrukkelijke verzoek om als zodanig 
te beslissen en ondergetekenden dat schriftelijk te bevestigen.  
 
In afwachting van uw beslissing op dit inhoudelijk gemotiveerd verzoek, verblijven wij;  
 
Hoogachtend  
 
 
 
 
J.M. van Rooij van der Heijden ( is overleden op 7 december 2014, zie machtiging) 
 

 
 
 
 
 

Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’                    Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenpode          ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenpode   
Voor deze A.M.L. van Rooij                                    Voor deze A.M.L. van Rooij    
Corr. Adres Hazendsweg 36A,                                Corr. Adres Hazendsweg 36A, 
3520 Zonhoven (België)                                          3520 Zonhoven (België) 
 

 
 
 
 
 

 
Van Rooij Holding B.V.                                         Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V.,   
’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenpode        ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenpode   
Voor deze A.M.L. van Rooij                                   Voor deze A.M.L. van Rooij  
Corr. Adres Hazendsweg 36A,                              Corr. Adres Hazendsweg 36A, 
3520 Zonhoven (België)                                        3520 Zonhoven (België) 
 

 
 
 
 
 

 
 
Politieke Groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode, 
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenpode           
Voor deze A.M.L. van Rooij  
Corr. Adres Hazendsweg 36A, 
3520 Zonhoven (België) 
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Bijbehorende Stukken: 
 

 
(Stuk 1, tab 1)(10 blz.) 
(Stuk 2, tab 2)(6 blz.) 
(Stuk 3, tab 3)(1 blz.) 
(Stuk 4, tab 4)(2 blz.) 
(Stuk 5, tab 5)(1 blz.) 

(Stuk 6, tab 6)(5 blz.) 
(Stuk 7, tab 7)(2 blz.)  
(Stuk 8, tab 8)(7 blz.) 
(Stuk 9, tab 9)(1 blz.) 
(Stuk 10,tab 10)(2 blz.)  
 

 
(Stuk 11, tab 11)(53 blz.) 
(Stuk 12, tab 12)(14 blz.) 
(Stuk 13, tab 13)(1 blz.) 
(Stuk 14, tab 14)(1 blz.) 
(Stuk 15, tab 15)(1 blz.) 
(Stuk 16, tab 16)(7 blz.)  
(Stuk 17, tab 17)(29 blz.) 
(Stuk 18, tab 18)(2 blz.) 
(Stuk 19, tab 19)(6 blz.) 
(Stuk 20, tab 20)(11 blz.) 

  
(Stuk 21, tab 21) (3 blz.) 
(Stuk 22, tab 22) (19 blz.) 
(Stuk 23, tab 23) (37 blz.) 
(Stuk 24,  tab 24)(2 blz.)  
(Stuk 25, tab 25)(12 blz.) 
(Stuk 26, tab 26) (2 blz.)  
(Stuk 27, tab 27)(25 blz.) 
(Stuk 28, tab 28) (63 blz.) 
(Stuk 29, tab 29)(57 blz.) 
 

  
Cc: 

- Cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.:  

 R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert 70, 1901 GR Castricum; 

 H. Fitters, wonende aan de Norbertijnerstraat 43, 5154 ED te Elshout; 
- Alle andere cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
- Alle leden van de politieke groepering De Groenen, waaronder Erik Verbeek, secretaris van 

De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, welke is gevestigd in de woning op het adres ’t 
Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode (Nederland) (Productie 9)       

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

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Conclusie  
 
Op grond van onze bovengenoemde hoger beroepsgronden kan de in geding zijnde uitspraak SHE 
14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, inzake Wijksestraat 3 in 
Heusden, nooit in stand blijven. Wij verzoeken u dan ook om op grond van de inhoud van dit hoger 
beroepschrift als volgt te beslissen:  
 

1. De bestreden uitspraak SHE 14/2888 WET V66 van 30 december 2014 van de Rechtbank 
Oost-Brabant te vernietigen.  
 

2. Het onderliggende besluit van burgemeester en wethouders van Heusden te vernietigen. 
 

3. De gemeente Heusden met de oplegging van een last onder bestuursdwang te verplichten tot 
het ontruimen van hun woning “Wijksestraat 1” daar er als gevolg van het slopen van de 
restanten van “Wijksestraat 3” groot gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de huurders 
is ontstaan; 
 

4. De gemeente Heusden met de oplegging van een last onder bestuursdwang te verplichten tot 
het op eigen grond evenwijdig met de zijgevel van “Wijksestraat 3” bouwen van een fundering 
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waarop een zelfstandige buitenmuur voor hun woning “Wijksestraat 1” moet worden gebouwd. 
Dit om instortings-, omval- en ander gevaar als gevolg van een harde wind of storm en/of druk 
van binnenuit te voorkomen, waarna Schreuder c.s. hun muur kunnen slopen en een 
bouwvergunning (omgevingsvergunning) kunnen aanvragen bij de gemeente Heusden.  
 

5. De gemeente Heusden te veroordelen in de proceskosten en tot terugbetaling van het 
betaalde griffierecht. 

 
Alvorens wordt overgegaan tot een beslissing op dit hoger beroepschrift, verzoeken wij u 
ondergetekende in ieder geval hierover te horen.  
 
Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V 
Voor deze 

 
 
 
 
 

Ing. A.M.L. van Rooij 
directeur 
 
Bijbehorende Stukken: 
 

 
(Stuk 1, tab 1)(10 blz.) 
(Stuk 2, tab 2)(6 blz.) 
(Stuk 3, tab 3)(1 blz.) 
(Stuk 4, tab 4)(2 blz.) 
(Stuk 5, tab 5)(1 blz.) 

(Stuk 6, tab 6)(5 blz.) 
(Stuk 7, tab 7)(2 blz.)  
(Stuk 8, tab 8)(7 blz.) 
(Stuk 9, tab 9)(1 blz.) 
(Stuk 10,tab 10)(2 blz.)  
 

 
(Stuk 11, tab 11)(53 blz.) 
(Stuk 12, tab 12)(14 blz.) 
(Stuk 13, tab 13)(1 blz.) 
(Stuk 14, tab 14)(1 blz.) 
(Stuk 15, tab 15)(1 blz.) 
(Stuk 16, tab 16)(7 blz.)  
(Stuk 17, tab 17)(29 blz.) 
(Stuk 18, tab 18)(2 blz.) 
(Stuk 19, tab 19)(6 blz.) 
(Stuk 20, tab 20)(11 blz.) 

  
(Stuk 21, tab 21) (3 blz.) 
(Stuk 22, tab 22) (19 blz.) 
(Stuk 23, tab 23) (37 blz.) 
(Stuk 24,  tab 24)(2 blz.)  
(Stuk 25, tab 25)(12 blz.) 
(Stuk 26, tab 26) (2 blz.)  
(Stuk 27, tab 27)(25 blz.) 
(Stuk 28, tab 28) (63 blz.) 
(Stuk 29, tab 29)(57 blz.) 
 

  
Cc: 

- Cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.:  

 R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert 70, 1901 GR Castricum; 

 H. Fitters, wonende aan de Norbertijnerstraat 43, 5154 ED te Elshout; 
- Alle andere cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
- Alle leden van de politieke groepering De Groenen, waaronder Erik Verbeek, secretaris van 

De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, welke is gevestigd in de woning op het adres ’t 
Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode (Nederland) (Productie 9)       

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