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Van: <noreply@achmearechtsbijstand.nl> 
Datum: 5 maart 2013 23:10 
Onderwerp: Automatische ontvangstbevestiging 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Onderwerp: Ontvangstbevestiging 
 

Beste heer/mevrouw, 

Uw e-mailbericht over dossier R206310699 is door Stichting Achmea Rechtsbijstand in goede orde 
ontvangen. 

Uw mail wordt binnen enkele uren verwerkt en toegewezen aan het dossier. Daarna neemt de 
behandelend jurist of medewerker uw bericht in behandeling en komt er zo spoedig mogelijk 
bij u op terug. 

Wilt u er op letten dat uw bijlagen niet groter zijn dan 5 MB? Alleen dan komen alle bijlagen ook goed 
aan. 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Klantenservice 
Stichting Achmea Rechtsbijstand 

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

 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 5 maart 2013 23:08 
Onderwerp: Sommatie om onmiddellijk te stoppen met uw terreur op de 94 jaar oude moeder van 
A.M.L. van Rooij, wonende op ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
Aan: klantenservice@achmearechtsbijstand.nl 
Cc: reactie@centraalbeheer.nl 
 
 
Aan: Stichting Achmea-Rechtsbijstand 
t.a.v. mr. A.A. Fasting  
Postbus 10100 
5000 J.C. Tilburg 

(e-mail: klantenservice@achmearechtsbijstand.nl) 
  
                

Zonhoven: 5 maart 2013 
 
 
Betreft: Sommatie om onmiddellijk te stoppen met uw terreur op de 94 jaar oude moeder van A.M.L. 
van Rooij, wonende op ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.      
 
Geachte heer/mevrouw Fasting 
 
Bij brief d.d. 20 februari 2013 (kenmerk: R206310699) richt u de volgende brief aan: De heer Van 
Rooij, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode met letterlijk de volgende inhoud:  
 

Geachte heer Van Rooij,  
 

Op 9 januari stuurde ik u namens de heer M.A.C. van den Biggelaar,’ t Achterom 5 A, 5491 XD in 
Sint-Oedenrode, een brief. Het gaat over de overlast van bomen en knotwilgen op uw perceel. 
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Geen schriftelijke reactie 
U hebt mij telefonisch laten weten schriftelijk te zullen reageren op mijn brief. Helaas heb ik deze 
reactie tot op heden niet ontvangen. Ook is er geen wijziging in de situatie gebracht. Nog steeds 
staan de knotwilgen binnen de wettelijke verboden afstand van twee meter. De bomen op perceel 
510 zijn nog steeds niet onderhouden.  

 
Laatste verzoek 
Ik verzoek u thans voor de laatste maal om mij te bevestigen dat u de knotwilligen zult 
verwijderen/verplaatsen en dat u alsnog het vereiste onderhoud aan de bomen zult (laten) 
uitvoeren.  

 
Termijn 
Ik verzoek u om mij deze bevestiging uiterlijk binnen twee weken na datum van deze brief toe te 
sturen. U voorkomt daarmee dat ik na deze termijn van twee weken direct opdracht geef om een 
procedure te starten en tot dagvaarding over te gaan.  

 
Verzending  
Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt, stuur ik u de brief zowel per gewone als per 
aangetekende post.  

 
Vragen?  
Heb u nog vragen of wilt u ons verder informeren? Neemt u dan gerust contact met mij via onze 
klantenservice. Zij zijn te bereiken op (088) 4622799. Denkt u eraan om in dat geval ons 
referentienummer R206310699 te vermelden?  

 
Met vriendelijke grote  
Mr. A.A. Fasting.      

 
Naar aanleiding daarvan wil ik u kenbaar maken dat M.A.C. (Mies) van den Biggelaar en zijn zoon 
Robert van den Biggelaar al vanaf 1992 vernielingen aanrichten op mijn paardenhouderij “Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, terreur uitoefent op mijn gehele gezin, pogingen tot doodslag pleegt op mijn 
moeder en op A.M.L. van Rooij op mijn eigen grond van een zodanig ernstige aard dat het een 
wonder is dat ik nog leef. Ik heb mede om die reden vanaf 21 april 2010 Nederland moeten uitvluchten 
en in België politiek asiel moeten aanvragen om door toedoen van Mies en Robert van den Biggelaar 
op mijn eigen grond niet te worden vermoord. Ook op mijn vrouw bleef deze Mies van den Biggelaar 
een zodanige ernstige terreur uitoefenen dat ook zij vanaf 14 januari 2013 Nederland heeft moeten 
uitvluchten en bij mij in België is gaan wonen op mijn domicilie adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven. Voor feitelijke onderbouw verwijzen wij u naar de volgende links: 
 
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm  
 
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-opening.wmv  
 
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-vriendschap.wmv  
 
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-camping-wolbrink.wmv  
 
Voor bewijs lees ook bijgevoegd proces-verbaal van aangifte 20090476229-8 van 26 april 2009 (zie 
bijlage)          
 
Door toedoen van M.A.C. (Mies) van den Biggelaar en zijn zoon Robert van den Biggelaar heb ik 
maar liefst bijna drie jaar lang tegen dubbele woonlasten gescheiden moeten wonen van mijn vrouw, 
waarmee ik op 5 juli 1979 ben getrouwd en hebben wij beiden vanaf 14 januari 2013 onze paarden, 
onze eigendommen en mijn 94 jarige hulpbehoevende moeder alleen moeten achterlaten op het 
adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode die door Stichting  Achmea-Rechtsbijstand, namens 
deze mr. A.A. Fasting, wordt bestookt met dreigbrieven en gerechtelijke procedures.  
 
Om deze reden heeft de gemeente Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 ambtshalve 
uitgeschreven uit de gemeente Sint-Oedenrode en is A.M.L. van Rooij vanaf die tijd van rechtswege 
ingeschreven op zijn domicilieadres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België.  
Voor het juridisch waterdichte bewijs vindt u bijgevoegd het proces-verbaal bij bindende uitspraak van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch in zaaknummer: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 met een 
begeleidende voorbrief d.d. 8 oktober 2012, kenmerk: BK-SHE 12/00458, van het Gerechtshof ’s-

http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-opening.wmv
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-centrum-vriendschap.wmv
http://www.mstsnl.net/video/dommeldal-camping-wolbrink.wmv
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Hertogenbosch. Daarin hebben namens de gemeente Sint-Oedenrode de gemachtigde ambtenaren 
mr. A.G. Hendriks en H.A.M. van den Berkmortel in de zaak met de nummers: AWB 11/1633, 
11/1634, 11/1635 tegenover de behandelend rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch de volgende 
verklaring afgelegd (klik hierop voor het bewijs).  
 

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

 
waarop door de rechtbank ’s-Hertogenbosch onder nummers AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 
onherroepelijk is beslist.  
 
In de artikelen 22 en 23 van de Belgische Grondwet staat letterlijk het volgende geschreven: 
 

Art. 22 
Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de 
gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
Art. 23 
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend 
met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de 
voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
 
Die rechten omvatten inzonderheid : 
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen 
werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel 
mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, 
alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen; 
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en 
juridische bijstand; 
3° het recht op een behoorlijke huisvesting; 
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. 

 

Daarin staat onder meer geschreven dat A.M.L. van Rooij in België recht heeft op zijn gezinsleven, 
wat betekent dat hij recht heeft om samen met zijn vrouw (familie) in België te verblijven. Om die 
reden heeft het Belgische Grondwettelijke Hof over de verblijfstatus van de familie A.M.L. van Rooij op 
25 oktober 2012 onder nummer 130/2012 het volgende onherroepelijke arrest gewezen (klik hierop 
voor het bewijs). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. In dit onherroepelijke arrest heeft het Belgisch 
Grondwettelijk Hof onder meer letterlijk het volgende beslist: 
 

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden op 31 juli 2012, is beroep tot vernietiging 
ingesteld van de wet van 15 december 2010 houdende instemming met, onder meer, het 
<<Verdrag tot herziening van het op 2 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de 
Benelux Economische Unie>> (bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van 22 december 
2011), door het <<Ecologisch Kennis Centrum B.V. >>, met zetel te NL-5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland), ’t Achterom 9a, de vzw << No Cancer Foundation >>, met de zetel te 3500 Hasselt, 
Paul Bellefroidlaan 16, de familie A.M.L. van Rooij, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36 
A, en de familie Erik Verbeek, wonende te HR-34550 Pakrac (Kroatië), Seovacki put 43.            

 
Hiermee heeft het Belgische Grondwettelijke Hof onherroepelijk beslist dat de familie A.M.L. van Rooij 
woont op het adres Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven (België).  
 
Overeenkomstig dit onherroepelijke arrest van het Belgische Grondwettelijk Hof heeft de familie 
A.M.L. van Rooij met eigenaar Drillieux Davy op 21 december 2010 bij Century 21 Axion Vastgoed 
bvba, Heuvenstraat 23 B-3520 Zonhoven de volgende huurovereenkomst afgesloten, zie blz. 1 en 6 
uit die huurovereenkomst, waarin letterlijk het volgende staat geschreven (klik hierop voor het 
bewijs).   
 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-onherroeplijk-proces-verbaal-dat-ad-van-rooij-vanaf-2011-is-uitgeschreven-uit-de-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/11/12/wet-2012206275-print.html
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/11/12/wet-2012206275-print.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
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Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst. 
De verhuurder (Drillieux Davy) geeft in huur aan de huurder (Ad van Rooij), die aanvaardt, de 
woning gelegen te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A  

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

 
Opgemaakt in drie exemplaren te Zonhoven op 21 december 2010 
Elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 

 
De verhuurder                                                                                De huurder 
(handtekening(en)                                                                         (handtekeningen)  
Gelezen en goedgekeurd, goed voor akkoord) 
 

Daarmee heeft het Belgische Grondwettelijk Hof op 25 oktober 2012 bij arrest nummer 130/2012 
onherroepelijk beslist dat het gezin/familie A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 hun 
hoofdverblijfplaats hebben op het adres Hazendansweg 36 A, 3520 te Zonhoven (België), waarop 
vanaf die tijd een rechtsgeldig huurcontract rust. 
 
De materiele en immateriële schade die Robert en Mies van den Biggelaar daarbij hebben aangericht 
bij A.M.L. van Rooij en zijn gezin, zijn Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ en zijn Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. beloopt reeds miljoenen euro’s waarvoor wij dan ook Stichting Achmea-Rechtsbijstand 
verantwoordelijk en aansprakelijk achten als u, zijnde mr. A.A. Fasting, niet onmiddellijk stopt met 
deze extreem misdadige terreur op mijn 94 jaar oude hulpbehoevende moeder, wonende op ’t 
Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  
 
Gezien de ernst van dit alles heb ik hiervan een kopie verstuurd aan Willeke Dijkstra, Kennisteam 

Centraal Beheer Achmea (reactie@centraalbeheer.nl) met het verzoek een onderzoek in te stellen 
naar uw hierboven extreem misdadig handelen jegens A.M.L. van Rooij in het algemeen en mijn 94 
jaar oude hulpbehoevende moeder in het bijzonder.  
 
Indien nodig zal ik hiervan onverwijld tegen mr. A.A. Fasting en Stichting Achmea-Rechtsbijstand een 
strafaangifte indienen bij federaal procureur des konings Johan Delmulle, parket te Brussel. Daarbij 
zal een kopie van deze email met bijgevoegde bewijsstukken worden overlegd.   
 
In afwachting van uw antwoord hierop, als wel de reactie op mijn klacht van Willeke Dijkstra verblijf ik; 
 

Hoogachtend 
A.M.L. van Rooij 
Europees erkend Safety Manager.  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal. 
(http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php)         
(https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager)   
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