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Van het in gemeenschap van goederen getrouwde 
echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en  
J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), 
Wettelijke hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode en het bedrijf Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd  
op ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en de 
bedrijven Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-
nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-
nummer: 17102683) en stichting Administratiekantoor 
van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), 

gevestigd op ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  
 

  Verstuurd per e-mails: 
voorzitter@tweedekamer.nl  
v.bergkamp@tweedekamer.nl  

 
Aan: De bestuurlijk verantwoordelijke    
150 leden van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal (waaronder 
demissionair minister Wopke Hoekstra 
van Financiën), namens deze  
D66-kamervoorzitter Vera Bergkamp  
 

Ons kenmerk: AvR/JvR/060621/V.Bergkamp                                          Sint-Oedenrode 6 juni 2021  
 

Dit verzoekschrift aan voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer bevat 137 blz. 
 

Het Kabinet-Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) is vanaf 15 januari 2021 demissionair omdat als gevolg 
van de “toeslagaffaire” minister-president Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden 
bij Koning Willem-Alexander, waarop het Kabinet-Rutte III twee maanden voor de Tweede 
Kamerverkiezingen is gevallen. Minister-president Mark Rutte heeft daarbij terecht kenbaar 
gemaakt dat de oorzaak van de “toeslagaffaire” ligt bij de politiek en niet bij de ambtenaren en dat 
hij daarom het Kabinet-Rutte III heeft laten vallen.  
 
Met de feitelijke en wettelijke inhoud van dit verzoekschrift is onmiskenbaar komen vast staan dat 
minister-president Mark Rutte daarin gelijk heeft. De oorzaak daarvan ligt namelijk bij voormalig 
bestuurlijk verantwoordelijk PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën in Kabinet-Balkenende-IV 
(CDA, PvdA en CU), die het in september 2009 door CDA-Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager 
van Financiën “namens de belastingdienst” en P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens SRA” gesloten 
“Convenant over kwaliteit van fiscale aangifte van SRA-kantoren tussen Belastingdienst en SRA“           
is gaan gebruiken, zonder dat hij daarop zijn eigen handtekening heeft gezet, zonder dat daarop  
de handtekening van toenmalig directeur-generaal Peter Veld van Financiën is gezet en zonder 
voorafgaande goedkeuring van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Met het vanaf september 
2009 gebruiken van dit ONWETTIG convenant hebben veroorzakend PvdA-Minister Wouter Bos 
van Financiën en alle daarop volgende Nederlandse Ministers van Financiën (waaronder voormalig 
PvdA-President Jeroen Dijsselbloem van de Eurogroup) alle Nederlandse wetten, het Verdrag van 
Lissabon en alle binnen de Europese Unie van toepassing zijnde verdragen, richtlijnen en 
verordeningen uitgeschakeld op een zodanige wijze dat de bij de belastingdienst werkende 
ambtenaren daartegen niet meer handhavend kunnen optreden. Dit omdat als gevolg van het 
gebruik van dit ONWETTIG convenant vanaf september 2009, met behulp van horizontaal toezicht, 
de handhavende controle is neergelegd bij de “belastingfraude plegende” private sector, zijnde de 
bij de SRA aangesloten accountants en advieskantoren.  
 
Het is dan ook onmiskenbaar voormalig PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën in Kabinet-
Balkenende-IV (CDA, PvdA en CU) die vanaf september 2009 van alle bij de private stichting 
SRA aangesloten 375 accountantskantoren met zo’n 900 vestigingen in Nederland “rechtsstaat 
ondermijnende criminele organisaties” heeft gemaakt die zichzelf op hun eigen gepleegde 
“rechtsstaat ondermijnende misdrijven” moeten controleren. Met deze voorkennis en wetenschap is 
veroorzakend PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën met een salaris van 500.000 EURO per 
jaar vanaf 1 oktober 2011 als partner/ adviseur gaan werken voor KPMG (een internationale 
accountants- en adviesorganisatie) en is hij met maar liefst 2,5 miljard EURO aan staatssteun vanaf 
29 oktober 2018 als CEO gaan werken voor de private onderneming Invest-NL om met behulp van 
miljarden euro’s aan staatsteun vanuit Nederland via de Benelux (België) en via de Europese Unie 
van nagenoeg alle VN-landen een grote rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie te maken. 
Het is de Tweede Kamer der Staten-Generaal die op 27 mei 2021 de plannen van CDA-minister 
Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft besproken om deze ondermijnende 
criminaliteit effectiever aan te pakken via het strafrecht. Dit betekent dat veroorzakend voormalig 
PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën en alle (rechts)personen die betreffend vanaf september 
2009 gesloten convenant hebben gebruikt om daarmee “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” te 
plegen (waaronder Schipper Accountants B.V.) daarvoor strafrechtelijk moeten worden vervolgd.  
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Alle 150 Tweede Kamerleden der Staten-Generaal (waarvan huidig bestuurlijk verantwoordelijk 
demissionair CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën onderdeel uitmaakt) hebben de 
grondwettelijke plicht om aan deze met miljarden euro’s aan staatssteun vanaf september 2009 
vanuit Nederland gepleegde rechtsstaat ondermijnde criminaliteit, waarin nagenoeg alle VN-landen  
betrokken zijn geraakt, per direct een einde te maken. Wij richten aan D66-Kamervoorzitter Vera 
Bergkamp van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dan ook het nadrukkelijke verzoek om dit 
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende plenaire vergadering van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal te plaatsen met het verzoek aan alle 150 Tweede Kamerleden om op grond van 
de feitelijke en wettelijke inhoud van dit 137 blz. tellende verzoekschrift te beslissen: 
 

1. dat het gebruik van het in september 2009 door CDA-Staatssecretaris mr. drs. J.C. de 
Jager van Financiën “namens de belastingdienst” en P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens 
SRA” gesloten “Convenant over kwaliteit van fiscale aangifte van SRA-kantoren tussen 
Belastingdienst en SRA“ van meet af aan ONWETTIG is geweest, omdat het niet is 
voorzien van een handtekening van voormalig bestuurlijk verantwoordelijk PvdA-Minister 
Wouter Bos van Financiën en ook niet is voorzien van een handtekening van voormalig 
directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst en ook nooit de goedkeuring van de 
Tweede kamer der Staten-Generaal heeft verkregen;  
 

2. dat naar alle “rechtsstaat ondermijnende” gevolgen van het gebruik van dit in september 
2009 door CDA-Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager van Financiën “namens de 
belastingdienst” en P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens SRA” gesloten ONWETTIGE 
“Convenant over kwaliteit van fiscale aangifte van SRA-kantoren tussen Belastingdienst en 
SRA“, - van waaruit deze “Fam. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode affaire”, de “toeslagaffaire” en veel meer tot op heden doodgezwegen affaires 
zijn ontstaan -, een “parlementaire enquête” wordt ingesteld, onder onafhankelijk 
voorzitterschap van CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt die daarbij wordt bijgestaan door 
voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Nederlandse belastingdienst;  

 
en het fiscaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en 
J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) met als hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9-9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode, als ook voor de aan hen onlosmakelijk verbonden bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) gevestigd op ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer:17102683), gevestigd op                 
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, dat bij brieven schriftelijk te bevestigen aan: 
 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) op zijn wettelijke hoofdverblijfplaats                                        
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
 

• J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) op haar wettelijke hoofdverblijfplaats  
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 

 
Omdat het gebruik van dit in september 2009 door CDA-Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager  
van Financiën “namens de belastingdienst” en P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens SRA” gesloten 
ONWETTIGE “Convenant over kwaliteit van fiscale aangifte van SRA-kantoren tussen 
Belastingdienst en SRA “ er de oorzaak van is dat door de spookbewoners P.B.T. Jansen (zoon 
van katvanger B.C.M. Jansen), Lara Pennings (partner van P.B.T. Jansen) en A.A.M.J. Jansen 
(dochter van katvanger B.C.M. Jansen) de hierboven verzochte ontvangstbevestigingen worden 
gestolen (dan wel worden geretourneerd naar de afzender) richten wij aan onafhankelijk D66-
Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp het nadrukkelijke verzoek om daarvan een kopie toe te 
sturen naar onze e-mail: a.vanrooij53@gmail.com.   
 

 
 
Geachte bestuurlijk verantwoordelijke 150 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(waaronder demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën), namens deze  
D66-kamervoorzitter Vera Bergkamp,  
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• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als natuurlijk persoon, als wettelijk eigenaar en wettelijk 
gebruiker van de woningen, bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie 
P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 Sint-Oedenrode (± 6 ha) op het adres             
’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als natuurlijk persoon, vanaf 5 juli 1979 tot 12 augustus 
2009 wettelijk hoofdverblijfplaats bewoner in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode en vanaf 12 augustus 2009 tot op heden wettelijk hoofdverblijfplaats 
bewoner in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode.   

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als natuurlijk persoon, vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap 
van goederen getrouwd met J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886).   

• J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) als natuurlijk persoon, vanaf 5 juli 1979 tot 
op heden wettelijk hoofdverblijfplaats bewoner in haar eigen woning op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.     

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als natuurlijk persoon en J.E.M. van Rooij van Nunen 
(BSN: 128731886) als natuurlijk persoon zijn vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen 
getrouwd en zijn nooit gescheiden van tafel en bed, wat betekent dat zij beiden vanaf hun 
huwelijk op 5 juli 1979 tot op heden (al bijna 42 jaar lang) fiscaal en sociaal partner zijn                 
voor het doen van belastingaangiften bij de belastingdienst, vanuit een en dezelfde 
hoofdverblijfplaats op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waar ook                  
hun bedrijven zijn gevestigd. 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in zijn hoedanigheid als eigenaar van zijn  
eenmansbedrijf “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in zijn hoedanigheid als directeur van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode. 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in zijn hoedanigheid als bestuurder van Van Rooij 
Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode. 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in zijn hoedanigheid als bestuurder van Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op        
het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 

 
maken u hierbij kenbaar dat het Kabinet-Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) vanaf 15 januari 2021 
demissionair is geworden als gevolg van de “toeslagaffaire” omdat de schuld van deze “toeslagaffaire” 
volgens VVD minister-president Mark Rutte ligt bij de politiek en niet bij de ambtenaren. 
 
Minister-president Mark Rutte heeft het, met zijn uitspraak dat de schuld van de “toeslagaffaire” ligt  
aan de politiek en niet aan de bij de belastingdienst werkzame ambtenaren, aan het rechte eind.  
De oorzaak daarvan ligt namelijk bij voormalig bestuurlijk verantwoordelijk PvdA-Minister Wouter Bos 
van Financiën in Kabinet-Balkenende-IV (CDA, PvdA en CU), die het in september 2009 door CDA-
Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager van Financiën “namens de belastingdienst” en P.C.J. (Paul) 
Dinkgreve “namens SRA” gesloten “Convenant over kwaliteit van fiscale aangifte van SRA-kantoren 
tussen Belastingdienst en SRA“ is gaan gebruiken, zonder dat hij daarop zijn eigen handtekening 
heeft gezet, zonder dat daarop de handtekening van toenmalig directeur-generaal Peter Veld van 
Financiën is gezet en zonder voorafgaande goedkeuring van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.  
 
Met het vanaf september 2009 gebruiken van dit ONWETTIG convenant hebben veroorzakend  
PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën en alle daarop volgende Nederlandse Ministers van 
Financiën (waaronder voormalig PvdA-President Jeroen Dijsselbloem van de Eurogroup) alle 
Nederlandse wetten, het Verdrag van Lissabon en alle binnen de Europese Unie van toepassing 
zijnde verdragen, richtlijnen en verordeningen uitgeschakeld op een zodanige wijze dat de bij de 
belastingdienst werkende ambtenaren daartegen niet meer handhavend kunnen optreden. Dit  
omdat als gevolg van het gebruik van dit ONWETTIG convenant vanaf september 2009, met behulp 
van horizontaal toezicht, de handhavende controle is neergelegd bij de “belastingfraude plegende” 
private sector, zijnde de bij de SRA aangesloten accountants en advieskantoren.  
 
Het is dan ook onmiskenbaar voormalig PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën in Kabinet-
Balkenende-IV (CDA, PvdA en CU) die vanaf september 2009 van alle bij de private stichting 
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SRA aangesloten 375 accountantskantoren met zo’n 900 vestigingen in Nederland “rechtsstaat 
ondermijnende criminele organisaties” heeft gemaakt die zichzelf op hun eigen gepleegde “rechtsstaat 
ondermijnende misdrijven” moeten controleren. Met deze voorkennis en wetenschap is veroorzakend 
PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën met een salaris van 500.000 EURO per jaar vanaf 1 oktober 
2011 als partner/ adviseur gaan werken voor KPMG (een internationale accountants- en 
adviesorganisatie) en is hij met maar liefst 2,5 miljard EURO aan staatssteun vanaf 29 oktober 2018 
als CEO gaan werken voor de private onderneming Invest-NL om met behulp van miljarden euro’s  
aan staatsteun vanuit Nederland via de Benelux (België) en via de Europese Unie van nagenoeg  
alle VN-landen een grote rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie te maken.  
Het is de Tweede Kamer der Staten-Generaal die op 27 mei 2021 de plannen van CDA-minister 
Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft besproken om deze ondermijnende 
criminaliteit effectiever aan te pakken via het strafrecht. Dit betekent dat veroorzakend voormalig 
PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën en alle (rechts)personen die betreffend vanaf september 
2009 gesloten convenant hebben gebruikt om daarmee “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” te 
plegen (waaronder Schipper Accountants B.V.) daarvoor strafrechtelijk moeten worden vervolgd.  
 
Voor de “rechtsstaat ondermijnende” gevolgen van het vanaf september 2009 gebruiken van dit 
ONWETTIG convenant door veroorzakend PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën en alle daarop 
volgende Nederlandse Ministers van Financiën (waaronder voormalig PvdA-President Jeroen 
Dijsselbloem van de Eurogroup) verwijzen wij u naar de inhoud van ons (onder PostNL-barcode: 
3SRPKS630538389) bij aangetekende brief d.d. 23 mei 2021 (kenmerk: AvR/JvR/230521/Schippers) 
verstuurde sommatie aan de gezamenlijk bevoegde bestuurders G.J. (Bert) Kole en J.A.M. (Jan) van 
der Zandt van Schipper Accountants B.V., Postbus 8, 4460 AA Goes (Schermerhornstraat 2, 4463 XD 
Goes), zijnde onze intermediair bij de belastingdienst (lees blz. 13 t/m 137 hieronder).  
Wij richten aan alle 150 Tweede Kamerleden (waaronder huidig bestuurlijk verantwoordelijk 
demissionair CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën) het nadrukkelijke verzoek om kennis te 
nemen van die inhoud, welke inhoud onderdeel uitmaakt van dit verzoekschrift.    
 
Na van die inhoud kennis te hebben genomen zult u ervan overtuigd zijn dat de oorzaak van dit 
gerezen probleem van wereldomvang is gelegen in het feit dat in Kabinet-Balkenende-IV (CDA, PvdA 
en CU) onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën door 
CDA-Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager van Financiën het “Convenant over kwaliteit van fiscale 
aangifte van SRA-kantoren tussen Belastingdienst en SRA” is ondertekend. Vanaf dat moment 
(september 2009) wordt een groep belastingplichtigen anders behandeld. We hebben vanaf dat 
moment in Nederland twee groepen belastingplichtigen: degenen met een convenant en degenen 
zonder een convenant. De belastingplichtige met een convenant wordt niet gecontroleerd en de 
belastingplichtige zonder convenant wordt extra gecontroleerd. Deze ongelijke behandeling van  
de “belastingplichtige Nederlander” zonder enig objectief gerechtvaardigde grond is in strijd met 
artikel 1 van de grondwet.   
 
Op deze wijze nemen accountants al vanaf september 2009 het toezicht van de Belastingdienst  
over en komt het toezicht daarmee in private handen, gekker moet het niet worden. Met het 
ondertekenen van dit convenant heeft voormalig CDA-Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager van 
Financiën in het kabinet Balkenende-IV (CDA, PvdA en CU) onder bestuurlijke verantwoordelijkheid 
van voormalig PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën weten te bereiken dat door bij de SRA 
aangesloten accountants ingediende belastingaangiften niet meer worden gecontroleerd door de 
Belastingdienst of overheid maar die controle overlaat aan deze private sector zelf. Dit betekent dat 
daarmee de dief (in ons geval Schipper Accountants B.V.) zijn eigen gevangenisbewaker is geworden. 
Dit kan alleen maar rechtsstaat ondermijnende criminaliteit veroorzaken.  
 
Aan betreffend in september 2009 gesloten convenant kan op grond van de volgende feiten geen 
enkele rechtsgeldigheid worden toegekend: 
  

1. Betreffend convenant is in september 2009 ondertekend door CDA-Staatssecretaris mr. drs. 
J.C. de Jager van Financiën “namens de belastingdienst” en P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens 
SRA” en is derhalve niet ondertekend door hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk PvdA-Minister 
Wouter Bos van Financiën. Voormalig bestuurlijk verantwoordelijk PvdA-Minister Wouter Bos 
van Financiën had op grond daarvan van meet af aan geen uitvoering mogen geven aan dit 
ONWETTIG convenant en moeten ingrijpen, maar heeft dat nagelaten.  
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2. Betreffend convenant is in september 2009 ondertekend door CDA-Staatssecretaris mr. drs. 
J.C. de Jager van Financiën “namens de belastingdienst” en P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens 
SRA” en is derhalve niet ondertekend door hiervoor verantwoordelijk directeur-generaal Peter 
Veld van de Belastingdienst, waardoor directeur-generaal Peter Veld en zijn opvolgers Hans 
Leijtens en Jaap Uijlenbroek door toedoen van CDA-Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager 
van Financiën hun wettelijk controlerende taak zijn kwijtgeraakt. Voormalig bestuurlijk 
verantwoordelijk PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën had ook op grond daarvan van 
meet af aan geen uitvoering mogen geven aan dit ONWETTIG convenant en had tegen het 
gebruik ervan onmiddellijk moeten optreden, maar heeft dat nagelaten.  
 

3. Betreffend convenant is in september 2009 ondertekend door CDA-Staatssecretaris mr. drs. 
J.C. de Jager van Financiën “namens de belastingdienst” en P.C.J. (Paul) Dinkgreve  
“namens SRA”. Daarmee is buiten directeur-generaal Peter Veld om een juridische                 
binding ontstaan tussen de stichting SRA (als privaatrechtelijke rechtspersoon) met de 
Belastingdienst (publiekrechtelijke rechtspersoon). Het is wettelijk onmogelijk dat de stichting 
SRA (als privaatrechtelijke rechtspersoon) zonder voorafgaande toestemming van directeur-
generaal Peter Veld (dan wel zijn opvolgers Hans Leijtens en Jaap Uijlenbroek) dit 
ONWETTIG convenant doorgeeft aan al haar 375 leden, waaronder Schipper Accountants 
B.V. Dit des te meer het ledenbestand ten tijde van het sluiten van het convenant (in 
september 2009) geheel anders is dan thans (in 2021). Voormalig bestuurlijk verantwoordelijk 
PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën had ook op grond daarvan van meet af aan geen 
uitvoering mogen geven aan dit ONWETTIG convenant en had tegen het gebruik ervan 
onmiddellijk moeten optreden, maar heeft dat nagelaten.   
 

4. Betreffend convenant is in september 2009 ondertekend door CDA-Staatssecretaris mr. drs. 
J.C. de Jager van Financiën “namens de belastingdienst” en met P.C.J. (Paul) Dinkgreve 
“namens SRA”. Daarmee hebben deze twee personen beslist dat voor de (rechts)personen 
die hun belastingaangiften doen via een bij de SRA aangesloten accountants en 
advieskantoor een andere behandeling krijgen dan degenen die zelf hun belastingaangiften 
verzorgen. Dit is in strijd met artikel 1 van de Grondwet, het Verdrag van Lissabon en alle 
binnen de Europese Unie van toepassing zijnde verdragen, richtlijnen en verordeningen.  
Voormalig bestuurlijk verantwoordelijk PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën had ook op 
grond daarvan van meet af aan geen uitvoering mogen geven aan dit ONWETTIG convenant 
en had tegen het gebruik ervan onmiddellijk moeten optreden, maar heeft dat nagelaten.  
  

Wat de wereldwijde gevolgen zijn van dit ONWETTIG handelen van voormalig PvdA-Minister Wouter 
Bos van Financiën in het Kabinet Kabinet-Balkenende-IV (CDA, PvdA en CU) en zijn opvolgende 
ministers van Financiën in de Kabinetten Rutte I, Rutte II en Rutte III heeft u gelezen in onze bij 
aangetekende brief d.d. 23 mei 2021 (kenmerk: AvR/JvR/230521/Schippers) verstuurde sommatie 
aan de gezamenlijk bevoegde bestuurders G.J. (Bert) Kole en J.A.M. (Jan) van der Zandt van 
Schipper Accountants B.V., Postbus 8, 4460 AA Goes, zijnde onze intermediair bij de belastingdienst 
(lees blz. 13 t/m 137 hieronder). Volledigheidshalve vindt u enkele samenvattende gedeelten daaruit 
hieronder opgesomd, zodat die niet over het hoofd worden gezien.    
 
1e samenvattend gedeelte:   
 
Het is in dit kader goed te weten dat deze twee gezamenlijk bevoegde bestuurders J.A.M. (Jan) van 
der Zandt en G.J. (Bert) Kole van Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060), - met de voorkennis 
en wetenschap dat zij op de hierboven beschreven wijze de gehele Nederlandse politiek en (via  
de Midden- en Klein bedrijven) de Nederlandse samenleving tot in haar diepste gelederen in haar 
machtsgreep hebben -, daarmee de politiek kan dwingen tot “Totalitarisme“. Zolang de landelijke 
politiek daarin meegaat,- wat vanaf 1 januari 2012 onder VVD- Minister-President Mark Rutte met 
zwijgende toestemming van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het geval is -, blijven deze twee 
gezamenlijk bevoegde bestuurders J.A.M. (Jan) van der Zandt en G.J. (Bert) Kole van Schipper 
Accountants B.V. (KvK-22058060) vanuit Nederland, via hun eigen netwerken en die van hun 
vrienden, daarmee doorgaan tot het moment dat zij via infiltratie in de politiek vanuit de Europese Unie  
alle EU-landen kunnen dwingen tot “Totalitarisme“ en vanuit de Verenigde Naties alle VN-landen 
kunnen dwingen tot “Totalitarisme“ op kosten van de Staat der Nederlanden ten koste van de 
Midden- en Klein bedrijven (waaronder haar eigen cliënten A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij  
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van Nunen en hun bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
en Van Rooij Holding B.V.) om zich daarmee persoonlijk gigantisch onrechtmatig te verrijken.  
Dat Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) als onze intermediair bij de belastingdienst daarmee 
al extreem ver zijn maken wij u hierbij glashelder.   
 
Hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk Nederlands Minister Wouter Bos (PvdA)(S&D) van Financiën 
heeft (met deze voorkennis) om persoonlijke redenen vroegtijdig het kabinet Kabinet-Balkenende-IV 
verlaten om zich vanaf 23 februari 2010 te laten opvolgen door veroorzakend staatssecretaris Jan 
Kees de Jager (CDA)(EVP) die vanaf 23 februari 2010 tot 14 oktober 2010 in Kabinet-Balkenende-IV 
dit belastingcontrolesysteem van “dief is eigen gevangenisbewaker” op ministerieel niveau heeft 
voortgezet. Ten tijde van Kabinet-Balkenende-IV, - onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
Nederlands Minister Jan Kees de Jager (CDA)(EVP) van Financiën -, is veroorzakend voormalig 
bestuurlijk verantwoordelijk minister Wouter Bos (PvdA)(S&D) van Financiën vanaf 1 oktober 2011 
als partner/ adviseur gaan werken voor KPMG die tot de top 4 behoort van grootste internationale 
accountants- en adviesorganisatie die met zo’n 220.000 werknemers in 148 wereldlanden diensten 
verleent op het gebied van audit, belasting en advies, die door toedoen van dezelfde Wouter Bos 
(vanuit zijn vorige functie als minister van Financiën) als gevolg van “horizontaal toezicht” niet meer 
mogen worden gecontroleerd door betreffende belastingambtenaren in die landen. Voor het 
uitbreiden van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” vanuit KPMG naar maar liefst 148 
wereldlanden (welke hij zelf als voormalig minister van Financiën heeft gecreëerd) ontving hij een 
salaris van maar liefst EURO 500.000,- per jaar. Hiermee hebben wij het bewijs geleverd dat 
“rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” veroorzaakt met “misbruik van machtspositie” in Nederland  
met grote bedragen wordt beloond. Het is in dit kader ook goed te weten dat de bij KPMG N.V. 
werkzame partners (waaronder Wouter Bos vanaf 1 oktober 2011) door middel van hun persoonlijke 
besloten vennootschappen (partnervennootschappen) vanaf 3 september 2007 lid zijn van de 
coöperatie KPMG U.A. Deze coöperatie is enig aandeelhouder van KPMG N.V.  
 
Het is dezelfde Wouter Bos die met “misbruik van machtspositie” heeft weten te bewerkstelligen 
dat huidig Nederlands minister Wopke Hoekstra (CDA)(EVP) van Financiën, mede namens Minister 
Eric Wiebes (VVD)(ALDE) van Economische Zaken en Minister Sigrid Kaag (VVD)(ALDE) van 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, veroorzakend voormalig Minister Wouter Bos 
(PvdA)(S&D) van Financiën vanaf 29 oktober 2018 hebben benoemd als CEO van de private 
onderneming Invest-NL met als enig aandeelhouder de Staat der Nederlanden die daarin maar liefst 
een aandelenkapitaal van 2,5 miljard euro heeft gepompt. Het is ook dezelfde Wouter Bos die met 
“misbruik van machtspositie” heeft weten te bewerkstelligen dat de huidige Nederlandse ministers 
Wopke Hoekstra (CDA)(EVP) van Financiën en Sigrid Kaag (VVD)(ALDE) van Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking vanaf 18 oktober 2020 Joost Oorthuizen tot bestuursvoorzitter en 
Ineke Bussemakers tot voorzitter van de raad van commissarissen hebben benoemd van de nieuw     
op te richten private onderneming Invest-International om met misbruik van miljarden euro’s aan 
Nederlands belastinggeld omwille van persoonlijk geldgewin “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit”  
te plegen in alle landen van de Verenigde Naties ten gunste van de geïnfiltreerde internationaal 
georganiseerde “Vastgoedmaffia”. Hiermee heeft Wouter Bos vanaf 1 oktober 2010 tot op heden                          
in zeer ernstige mate artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie overtreden die “misbruik van machtspositie” in ondernemingen verbiedt. 
 
Het is voormalig CDA-Minister mr. drs. J.C. de Jager van Financiën in het Kabinet-Rutte I                             
(VVD en CDA met gedoogsteun van PVV) die dit belastingcontrolesysteem van “dief is eigen 
gevangenisbewaker” op ministerieel niveau heeft voortgezet en daarmee zijn opvolgende PvdA-
minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in Kabinet-Rutte II (VVD en PvdA) heeft opgezadeld.  

Het is voormalig PvdA-Minister Jeroen Dijsselbloem in kabinet-Rutte II (VVD en PvdA), - een 
politieke partijgenoot van veroorzakend Minister Wouter Bos (PvdA)(S&D) van Financiën in             
Kabinet-Balkenende-IV -, die dit belastingcontrolesysteem van “dief is eigen gevangenisbewaker”               
op ministerieel niveau heeft voortgezet en daarmee in de periode van 21 januari 2013 tot                  
12 januari 2018 vanuit zijn functie als President van de Eurogroup dat heeft ingevoerd in alle tot de 
Eurogroup behorende EU-landen, zijnde: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Spanje, Portugal, Oostenrijk, Griekenland, Ierland, Finland, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, 
Litouwen, Malta en Cyprus met de wetenschap dat de EURO als munt ook wordt gebruikt door 
Vaticaanstad, Monaco, San Marino, Andorra en Kosovo. Het is PvdA-President Jeroen Dijsselbloem 
van de Eurogroup die zijn opvolger Paschal Donohoe (tevens minister van Financiën van Ierland) 
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daarmee heeft opgezadeld. Wij laten dan ook aan de Press Office van de Eurogroup (e-mail: 
press.office@consilium.europa.eu) en de Press Office van het ministerie van Financiën van Ierland                 
(e-mail: pressoffice@finance.gov.ie), - als ook aan voormalig minister Yanis Varoufakis van 
Griekenland (e-mail: yanisvaroufakis@gmail.com en yanisv@econ.uoa.gr) die door toedoen van 
PvdA-President Jeroen Dijsselbloem van de Eurogroup vroegtijdig als Grieks minister van Financiën 
is opgestapt -, een kopie toekomen van dit sommatieverzoek aan Schipper Accountants B.V.   

Het is voormalig PvdA-Minister Jeroen Dijsselbloem in Kabinet-Rutte II (VVD en PvdA) die dit 
belastingcontrolesysteem van “dief is eigen gevangenisbewaker” op ministerieel niveau heeft 
voortgezet en daarmee zijn opvolgende CDA-Minister Wopke Hoekstra van Financiën in het Kabinet-
Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) heeft opgezadeld, die niet anders kan dan dat voort te zetten omdat 
zijn politieke partijgenoot voormalig CDA-Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager van Financiën in het  
Kabinet Balkenende-IV (CDA, PvdA en CU) dit alles heeft veroorzaakt onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van voormalig PvdA-Minister Wouter Bos in dat kabinet.     .  
 
Het is CDA Tweede kamerlid Pieter Omtzigt die hieraan met zijn onderzoek naar de “toeslagaffaire” 
een einde wilde maken en waarop het Kabinet-Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) is gevallen. Dit geeft 
ook een verklaring voor het feit dat benevens de VVD en D66 ook de CDA met het aanbieden van een 
“functie elders” van het democratisch gekozen CDA Tweede kamerlid Pieter Omtzigt af wil. Dit geeft 
ook een verklaring voor het feit dat de hiervoor bestuurlijk verantwoordelijke 150 Tweede Kamerleden 
dit probleem nooit met een meerderheid van stemmen krijgen opgelost. Dit om de eenvoudige reden 
dat alle politieke partijen die vanaf Kabinet-Balkenende-IV tot en met het Kabinet-Rutte III daarin 
betrokken zijn geraakt (zijnde de politieke CDA, VVD, D66, PvdA en CU) thans over 87 Tweede 
Kamerzetels beschikken (wat een ruime meerderheid is in de Tweede Kamer) en kunnen rekenen op 
gedoogsteun van de PVV (17 zetels). Dit betekent dat dit probleem van buiten Nederland zal moeten 
worden opgelost.  
 
Het is de veroorzakende Paul Dinkgreve die als voorzitter van SRA alle 375 accountants- en 
advieskantoren vertegenwoordigt in het hoofdbestuur van MKB Nederland, waarin hij samenzit met 
voormalig VVD-minister Henk Kamp van VROM (2002-2003), Defensie (2003-2007), Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (2010-2012) en Economisch Zaken (2012-2017), die als voorzitter van ActiZ 
circa 400 zorgorganisaties met twee miljoen ouderen en chronisch zieken vertegenwoordigt. Het is 
vervolgens deze voormalige VVD-minister Henk Kamp die op zijn beurt vanaf februari 2018 MKB 
Nederland vertegenwoordigt in de Sociaal-Economische Raad (SER) onder voorzitterschap van 
Mariëte Hamer, - die vanaf 22 januari 2008 tot 17 juni 2010 fractievoorzitter van de PvdA in de 
Tweede Kamer is geweest -, en die op 11 mei 2021 is benoemd tot formateur met als opdracht een 
nieuw kabinet onder VVD-Minister-President Mark Rutte (Rutte IV) te formeren. Dit alles met de 
bedoeling om in het nieuw te vormen kabinet Rutte IV dit alles te kunnen blijven voortzetten.                             
Om die reden laten wij hiervan een kopie toekomen aan PvdA-formateur Mariëte Hamer als 
secretariaatsvoorzitter van de SER (e-mail: secretariaatvoorzitter@ser.nl) met het verzoek om de 
inhoud van dit sommatieverzoek aan Schipper Accountants B.V. mee te betrekken in de formatie van 
het nieuw te vormen kabinet Rutte IV.     

Omdat de Wereldbank, Washington, D.C. 1818 H Street, NW Washington, D.C. 20433, hiervan  
het grootste slachtoffer is laten wij hen (per e-mail: akonate@worldbank.org), als ook aan de   
nevenvestigingen in de verschillende landen, van dit sommatieverzoek aan Schipper Accountants 
B.V. een kopie toekomen. Dit des te meer deze twee gezamenlijk bevoegde bestuurders J.A.M. (Jan) 
van der Zandt en G.J. (Bert) Kole van Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) vanuit Nederland, 
via hun eigen netwerken en die van hun vrienden, daarmee blijven doorgaan tot het moment dat zij via 
deze infiltratie in de Nederlandse politiek vanuit de Europese Unie alle EU-landen kunnen dwingen tot 
“Totalitarisme“ en vanuit de Verenigde Naties alle VN-landen kunnen dwingen tot “Totalitarisme“.  
 
Als feitelijke en wettelijke onderbouwing daarvan vindt u hieronder bijgevoegd een tabel van 
Nederlandse bedrijven waarin de twee gezamenlijk bevoegde bestuurders J.A.M. (Jan) van der 
Zandt en G.J. (Bert) Kole van Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) persoonlijk een 
betrokkenheid hebben en waarmee zij (omwille van onrechtmatige persoonlijke verrijking) met behulp 
van Kabinet-Balkenende-IV (CDA, PvdA en CU), Kabinet-Rutte I (VVD en CDA met gedoogsteun van 
PVV), Kabinet-Rutte II (VVD en PvdA) en Kabinet-Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) van de Staat der 
Nederlanden een “Politiestaat” hebben gemaakt die wordt gekenmerkt door “Totalitarisme“. (voor 
betreffende tabel lees blz. 26 t/m 32).    
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2e samenvattend gedeelte:   
 
Dit door het SRA-bestuur (thans zijnde: P.C.J. (Paul) Dinkgreve RA, D.M. (Diana) Clement AA RA, 
R.R. (Roland) Ogink RA, drs. S.G.C. (Stephan) Seijkens RA, H. (Harry) Marissen AA en Mieke 
Herinckx-Meijer) opgemaakte en ondertekende “Convenant over kwaliteit van fiscale aangifte van 
SRA-kantoren tussen Belastingdienst en SRA” heeft ervoor gezorgd dat veel van de 375 zelfstandige 
accountantskantoren met 900 vestigingen in Nederland (waaronder met name Schipper Accountants 
B.V.) op kosten van de Nederlandse belastingbetalers alle ministers in Kabinet-Balkenende-IV (CDA, 
PvdA en CU), Kabinet-Rutte I (VVD en CDA met gedoogsteun van PVV), Kabinet-Rutte II (VVD en 
PvdA) en Kabinet-Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) onder de opvolgende Minister-Presidenten Jan-
Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) hebben gedwongen tot “Totalitarisme“ om in eerste 
instantie bij sommige van hun cliënten (waaronder A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen) 
en later bij al hun cliënten, - met het bewust inbrengen van valse naam, adres en woonplaats-
gegevens (NAW-gegevens) in hun eigen registratiesysteem dat als gevolg van het door het SRA-
bestuur met Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager van Financiën gesloten convenant door de 
belastingdienst moet worden overgenomen -, zonder een gerechtelijk vonnis met behulp van RAZZIA  
en het gebruik van “katvangers” en “spookbewoners” letterlijk alles te stelen, waarover geen enkel 
Tweede Kamerlid (uitgezonderd Pieter Omtzigt) ook maar een vraag durft te stellen. Omdat hiervoor 
onmiskenbaar het SRA-bestuur verantwoordelijk en aansprakelijk is laten wij ook aan hen (per e-mail: 
mmeijer@sra.nl) van dit sommatieverzoek aan Schipper Accountants B.V. een kopie toekomen.  
 
Dat door toedoen van het SRA-bestuur (thans zijnde: P.C.J. (Paul) Dinkgreve RA, D.M. (Diana) 
Clement AA RA, R.R. (Roland) Ogink RA, drs. S.G.C. (Stephan) Seijkens RA, H. (Harry) Marissen AA 
en Mieke Herinckx-Meijer) het bedrijf Schipper Accountants B.V. al heel erg ver is om met de hulp van 
de Nederlandse politiek via de door hen gecreëerde netwerken vanuit de Europese Unie alle EU-
landen te dwingen tot “Totalitarisme“ en vanuit de Verenigde Naties alle VN-landen te dwingen tot 
“Totalitarisme“ om daarmee zichzelf (en hun netwerk vrienden) met duizelingwekkende bedragen aan 
gestolen eigendommen en onroerende goederen te verrijken maken de feitelijke en wettelijke 
gegevens in de tabel hieronder glashelder (voor betreffende tabel lees blz. 33 t/m 36).    
 
Het was voormalig directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst die op 25 augustus 2014 al 
erg ver was met het onderzoek naar deze “Fam. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode affaire” die lopende zijn onderzoek op voordracht van minister Ronald Plasterk 
(PvdA)(S&D) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met minister  
Jeroen Dijsselbloem (PvdA)(S&D) van Financiën, met goedkeuring van de ministerraad in Kabinet-
Rutte II (VVD en PvdA) op 1 november 2015 is benoemd tot consultant bij ABDTOPConsult bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij werd vanaf 1 november 2015 opgevolgd door voormalig 
Commandant Koninklijke Marechaussee Hans Leijtens waarmee het lopende onderzoek naar  
deze “Fam. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode affaire” is gestopt.  
Vanwege chaos bij de belastingdienst is Hans Leijtens vanaf 23 januari 2017 opgevolgd door  
Jaap Uijlenbroek.   
 
Het is in dit kader goed om te weten dat voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de 
Nederlandse belastingdienst al voor zijn aantreden op 23 januari 2017 heeft kenbaar gemaakt dat het 
horizontaal toezicht, - door register accountants buiten de belastingdienst om -, geheel op de schop 
moet. Hij sprak met kennis van zaken. Hij was daarvoor vanaf 1 januari 2014 directeur-generaal 
Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij was dan ook 
als geen ander erg goed op de hoogte van het feit dat als gevolg van het in Kabinet-Balkenende-IV 
(CDA, PvdA en CU) onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Nederlands Minister  Wouter Bos 
(PvdA)(S&D) van Financiën door voormalig CDA-staatssecretaris Jan Kees de Jager “namens  
de belastingdienst” met P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens SRA” ondertekende “Convenant over 
kwaliteit van fiscale aangifte van SRA-kantoren tussen Belastingdienst en SRA” de binnen de 
registeraccountants geïnfiltreerde internationaal georganiseerde “Vastgoedmaffia” de macht binnen 
de gehele Nederlandse belastingdienst heeft overgenomen en vanuit de belastingdienst de macht ook 
op de daarop volgende Nederlandse Kabinetten: Rutte I (VVD en CDA met gedoogsteun van PVV), 
Rutte II (VVD en PvdA) en Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) volledig heeft overgenomen.   
 
Het was dan ook met name voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Nederlandse 
belastingdienst die de oorzaak van de “Toeslagaffaire” en daarmee ook deze “Fam. A.M.L. van 
Rooij, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode affaire” wilde aanpakken door het horizontaal 
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toezicht geheel op de schop te nemen, maar dat niet mocht van zijn bestuurlijke baas CDA-minister 
W.B. (Wopke) Hoekstra van Financiën, want dan zou naar buiten komen dat zijn politieke 
partijgenoot voormalig CDA-staatssecretaris Jan Kees de Jager in het Kabinet-Balkenende-IV met 
het “namens de belastingdienst” met P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens SRA” ondertekende 
“Convenant over kwaliteit van fiscale aangifte van SRA-kantoren tussen Belastingdienst en SRA” dit 
alles heeft veroorzaakt. Om die reden brak met de “Toeslagaffaire” er medio 2019 oorlog uit (LEES 
HIER) tussen CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra van Financiën en directeur-generaal Jaap 
Uijlenbroek van de Nederlandse belastingdienst en moest dit alles de “politieke doofpot” in.                   

In een uiterste poging om dit alles voor goed en altijd in de “politieke doofpot” te krijgen en te houden 
heeft hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra van Financiën in 
Kabinet-Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) niet deze “Vastgoedmaffia” maar de belastingdienst op de 
schop genomen door het afsplitsen van de diensten Douane en Toeslagen met een eigen directeur-
generaal en een “functie elders” voor voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek te regelen.                      
Dit omdat deze voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek de oorzaak van dit alles, - het door 
voormalig CDA-staatssecretaris Jan Kees de Jager “namens de belastingdienst” met P.C.J. (Paul) 
Dinkgreve “namens SRA” ondertekende “Convenant over kwaliteit van fiscale aangifte van SRA-
kantoren tussen Belastingdienst en SRA” -, juist op de schop wilde nemen maar dat van bestuurlijk 
verantwoordelijk CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra van Financiën niet mocht.                    

Ondanks het feit dat voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Nederlandse 
belastingdienst het horizontaal toezicht geheel op de schop wilde hebben, heeft Belgisch  
N-VA-minister Johan Van Overtveldt van Financiën in Regering-Michel I onder voorzitterschap  
van Belgisch MR-premier Charles Michel dat toch overgenomen en wel met instemming van de 
volledige ministerraad, zijnde: 
 

• Charles Michel (MR)(ALDE) Eerste minister Algemeen beleid en voorzitter van het 
kernkabinet en de ministerraad (is vanaf 1 december 2019 voorzitter van de Europese 
Raad die bestaat uit de 27 regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de 
Europese Unie).  

• Didier Reynders (MR)(ALDE) Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Europese 
Zaken. Hij is vanaf 1999 -2019 maar liefst 20 jaar lang onafgebroken minister geweest van de 
Belgische Federale regering, waaronder van 1999 – 2011 minister van Financiën (is vanaf     
10 september 2019 Europees Commissaris van Justitie) 

• Kris Peeters (CD&V)(EVP) Vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumenten, 
belast met Buitenlandse Handel. Hij is van 28 juni 2007 tot 24 juli 2014 minister-president van 
Vlaanderen geweest (is vanaf 12 januari 2021 vicevoorzitter van de Europese 
Investeringsbank (EIB) waarin hij de Benelux-landen vertegenwoordigd). Het is in dit 
kader goed te weten dat EIB grootaandeelhouder is van het Europese Investeringsfonds (EIF) 
met als toezichthouder de Europese Rekenkamer waarin voormalig Belgisch minister 
Annemie Turtelboom (OpenVld)(ALDE) van Binnenlandse Zaken en Justitie (voor wat betreft 
de Benelux-landen) het toezicht moet houden. De meeste andere aandelen van het EIB zijn in 
handen van de Europese Commissie.  

• Alexander De Croo (OpenVld)(ALDE) Vicepremier en minister van Ontwikkelings-
samenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en post. Hij is van 2018 tot 2020 minister 
van Financiën geweest (is vanaf 1 oktober 2020 de Eerste minister Algemeen beleid en 
voorzitter van het kernkabinet en de ministerraad van België).  

• Jan Jambon (N-VA)(ECH) Vicepremier en minister van veiligheid en Binnenlandse Zaken             
(is vanaf 2 oktober 2019 minister-president van Vlaanderen). 

• Johan Van Overveldt (N-VA)(ECH) Minister van Financiën en Bestrijding van fiscale fraude 
is vanaf 2019 Europees Parlementslid). Het is in dit kader goed te weten dat hij binnen het 
Europees Parlement voorzitter is van de begrotingscommissie en lid is van de commissie 
Economische- en monetaire zaken.  

• Koen Geens (CD&V)(EVP) Minister van Justitie (is vanaf 1 oktober 2020 lid van de 
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers). Het is in dit kader goed te weten dat               
hij (vanaf het vertrek van Didier Reynders) ook minister van Europese zaken is geweest.   

• Maggie De Block (OpenVld)(ALDE) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid                  
(is vanaf 1 oktober 2020 lid van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers).                       
Het in dit kader goed te weten dat zij voorheen (vanwege vroegtijdig vertrek van Annemie 
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Turtelboom) minister van justitie is geweest, welke post later door Koen Geens is 
overgenomen.  

• Steven Vandeput (N-VA)(ECH) Minister van Defensie (is vanaf 2019 burgemeester                   
van Hasselt, gemeenteraadslid van Hasselt en Vlaams Parlementslid). 

• Sophie Wilmès (MR)(ALDE) Minister van begroting, belast met de Nationale loterij. Is als 
gevolg van het vroegtijdig vertrek van premier Charles Michel vanaf 27 oktober 2019 tot 1 
oktober 2020 de eerste vrouwelijke premier van België geweest. (is vanaf 1 oktober 2020  
Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse 
Handel in de Regering - De Croo).   

• Denis Ducarme (MR)(ALDE) Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en 
Maatschappelijke Integratie (is vanaf 1 oktober 2020 lid van de Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers).  

• Marie-Christine Marghem (MR)(ALDE) Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame 
Ontwikkeling (is vanaf 1 oktober 2020 lid van de Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers).   

• Daniel Bacquelaine (MR)(ALDE) Minister van Pensioenen (is vanaf 1 oktober 2020 lid van 
de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers).  

• François Bellot (MR)(ALDE) Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen (is vanaf 1 oktober 2020 Waals Parlementslid en 
lid van de Franse Gemeenschap).            

 
Het zijn dan ook deze Belgische ministers onder voorzitterschap van premier Charles Michel 
(MR)(ALDE) die ervoor hebben gezorgd dat als gevolg van het vanaf 2018 overnemen van het 
Nederlandse systeem van horizontaal toezicht binnen de Belgische Instituten voor Belastingadviseurs 
en Accountants  IAB, BIBF en ITAA de geïnfiltreerde internationaal georganiseerde “Vastgoedmaffia” 
ook in België de macht hebben overgenomen, zonder dat de bij de Belgische Federale 
Overheidsdienst Financiën (FOD-financiën) werkzame ambtenaren daartegen nog kunnen optreden. 
Hiervoor is vanaf 1 oktober 2020 de Belgisch Vicepremier en minister Vincent Van Peteghem 
(CD&V)(EVP) van Financiën, belast met Coördinatie van de fraudebestrijding (Regering – De Croo), 
bestuurlijk verantwoordelijk en aansprakelijk.  
 
Het is in dit kader goed te weten dat Vincent Van Peteghem binnen de Europese Unie lid is van 
dezelfde partij (EVP) als Nederlands CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra van Financiën en 
Nederlands CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, die hieraan (evenals voormalig directeur-generaal 
Jaap Uijlenbroek van de Nederlandse belastingdienst) een einde willen maken, wat hen tot op de dag 
van vandaag nog niet is gelukt. Hiermee hebben wij het bewijs geleverd dat deze “Vastgoedmaffia” 
zich vanuit Nederland en België (Benelux), - door toedoen van met name de Nederlander Maurice 
Buijs (Schipper Accountants B.V.)(oud bestuurslid NBA) en de Belg Johan De Coster (Vanhavermaet-
Groenweghe)(raadslid IAB, lid van het uitvoerend comité en van de Raad van het ITAA) die vanaf 
2016 resp. 2019 in het bestuur zitten van The European Federation of and Auditors For Smes (EFAA) 
samen met Salvador Marin (Spanje), Carlos Menezes (Portugal), Marcus Tuschen (Duitsland) en  
Aleksander Štefanac (Slovenië) -, ook in meerdere landen van de Europese Unie op het hoogste 
niveau binnen de politiek heeft weten te infiltreren.  
 
Hoe extreem ver met name de Nederlander Maurice Buijs (Schipper Accountants B.V.)(oud 
bestuurslid NBA) en de Belg Johan De Coster (Vanhavermaet-Groenweghe)(raadslid IAB, lid van het 
uitvoerend comité en van de Raad van het ITAA), - die vanaf 2016 resp. 2019 in het bestuur zitten van 
The European Federation of and Auditors For Smes (EFAA) samen met Salvador Marin (Spanje), 
Carlos Menezes (Portugal), Marcus Tuschen (Duitsland) en Aleksander Štefanac (Slovenië) -,                       
al zijn met hun wereldwijd netwerk binnen nagenoeg alle landen van de Verenigde Naties onder 
toezicht van extern advies- en accountancybureau EY (Ernst & Young) met ondersteuning van de 
ING-bank (betaalt 775 miljoen Euro aan fiscus om hun witwaspraktijken af te dekken) met hun 
infiltratie in de politiek wordt duidelijk met het feit dat veroorzakend Nederlands Minister-President Jan 
Peter Balkenende (CDA)(EVP) in Kabinet-Balkenende-IV vanaf 1 april 2011 tot 1 juli 2016 partner 
was van het advies- en accountancybureau "Ernst & Young" en vanaf 1 juli 2016 extern adviseur is 
van advies- en accountancybureau "Ernst & Young" en vanaf mei 2017 ook lid is van de Raad van 
Commissarissen ING Bank. Dit wordt nog eens onderstreept met het feit dat hiervoor bestuurlijk 
verantwoordelijk Nederlands Minister Wouter Bos (PvdA)(S&D) van Financiën (om persoonlijke 
redenen) vroegtijdig het kabinet Kabinet-Balkenende-IV heeft verlaten om zich vanaf 23 februari 
2010 te laten opvolgen door veroorzakend staatssecretaris Jan Kees de Jager CDA)(EVP) (om   
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vanaf 1 oktober 2010 verder te gaan als partner van KPMG die evenals EY tot de top 4 behoort             
van grootste internationale accountants- en adviesorganisatie die gezamenlijk met zo’n 440.000 
werknemers in zo’n 150 wereldlanden (als gevolg van horizontaal toezicht namens de overheden             
in die landen controlerende) diensten verleent op het gebied van audit, belasting en advies.  
 
Dit wordt nog eens dubbel onderstreept met het feit dat huidig Nederlands minister Wopke 
Hoekstra (CDA)(EVP) van Financiën, mede namens Minister Eric Wiebes (VVD)(ALDE) van 
Economische Zaken en Minister Sigrid Kaag (VVD)(ALDE) van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking veroorzakend voormalig Minister Wouter Bos (PvdA)(S&D) van 
Financiën vanaf 29 oktober 2018 hebben benoemd als CEO van de private onderneming Invest-NL 
met als enig aandeelhouder de Staat der Nederlanden die daarin maar liefst een aandelenkapitaal  
van 2,5 miljard euro heeft gepompt. Dit wordt nog eens extra onderstreept met het feit dat op 
aandringen van Wouter Bos de huidige Nederlandse ministers Wopke Hoekstra (CDA)(EVP) van 
Financiën en Sigrid Kaag (VVD)(ALDE) van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
vanaf 18 oktober 2020 Joost Oorthuizen tot bestuursvoorzitter en Ineke Bussemakers tot voorzitter 
van de raad van commissarissen hebben benoemd van de nieuw op te richten private onderneming 
Invest-International om met misbruik van miljarden euro’s aan Nederlands belastinggeld macht te 
verkrijgen in alle landen van de Verenigde Naties om vanuit alle VN-landen “rechtsstaat 
ondermijnende criminaliteit” te plegen ten gunste van de binnen deze VN-landen (vanuit Nederland  
en België) geïnfiltreerde internationaal georganiseerde “Vastgoedmaffia”. Hiermee hebben de 
Nederlandse ministers Wopke Hoekstra (CDA)(EVP) van Financiën en Sigrid Kaag (VVD)(ALDE) 
van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in zeer ernstige mate artikel 102 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie overtreden die “misbruik van 
machtspositie” in ondernemingen verbiedt. 
 
Wij mogen dan ook van geluk spreken dat met name de volgende mede veroorzakende Belgische 
Premier en federale ministers Charles Michel (MR)(ALDE), Didier Reynders (MR)(ALDE), Kris Peeters 
(CD&V)(EVP) en Johan Van Overveldt (N-VA)(ECH) thans binnen de Europese Unie cruciale               
functies bekleden om deze vanuit Nederland (en later België) gecreëerde “rechtsstaat ondermijnende 
criminaliteit” van wereldomvang aan te pakken en uit te roeien, waartoe zij op grond van het Verdrag                
van Lissabon en alle binnen de Europese Unie van toepassing zijnde verdragen, richtlijnen en 
verordeningen wettelijk verplicht zijn. Daarom laten wij van dit sommatieverzoek aan Schipper 
Accountants B.V. dan ook een kopie toekomen aan president Charles Michel van de Europese Raad 
(press.president@consilium.europa.eu); aan voorzitter David Maria Sassoli van Europees Parlement 
(david.sassoli@europarl.europa.eu); aan President Ursela von der Leyen van de Europese 
Commissie (Bjoern.SEIBERT@ec.europa.eu); aan Europees commissaris Didier Reynders van 
Justitie (genevieve.tuts@ec.europa.eu); aan President Ladislav HAMRAN van EUROJUST 
(info@eurojust.europa.eu), aan Executive Director Catherine De Bolle van EUROPOL 
(info@europol.eu.int), aan Kris Peeters Vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB) waarin 
hij de Benelux-landen vertegenwoordigt en aan de Wereldbank. 
 
Verzoek aan alle 150 Tweede Kamerleden der Staten-Generaal   
 
Alle 150 Tweede Kamerleden der Staten-Generaal (waarvan huidig bestuurlijk verantwoordelijk 
demissionair CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën onderdeel uitmaakt) hebben de 
grondwettelijke plicht om aan deze met miljarden euro’s aan staatssteun vanaf september 2009  
vanuit Nederland gepleegde rechtsstaat ondermijnde criminaliteit, waarin nagenoeg alle VN-landen  
betrokken zijn geraakt, per direct een einde te maken. Wij richten aan D66-Kamervoorzitter Vera 
Bergkamp van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dan ook het nadrukkelijke verzoek om dit 
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende plenaire vergadering van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal te plaatsen met het verzoek aan alle 150 Tweede Kamerleden om op grond van de 
feitelijke en wettelijke inhoud van dit 137 blz. tellende verzoekschrift te beslissen: 
 

1. dat het gebruik van het in september 2009 door CDA-Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager 
van Financiën “namens de belastingdienst” en P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens SRA” 
gesloten “Convenant over kwaliteit van fiscale aangifte van SRA-kantoren tussen 
Belastingdienst en SRA“ van meet af aan ONWETTIG is geweest, omdat het niet is voorzien 
van een handtekening van voormalig bestuurlijk verantwoordelijk PvdA-Minister Wouter Bos 
van Financiën en ook niet is voorzien van een handtekening van voormalig directeur-generaal 
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Peter Veld van de Belastingdienst en ook nooit de goedkeuring van de Tweede kamer der 
Staten-Generaal heeft verkregen;  
 

2. dat naar alle “rechtsstaat ondermijnende” gevolgen van het gebruik van dit in september 2009 
door CDA-Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager van Financiën “namens de belastingdienst” 
en P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens SRA” gesloten ONWETTIGE “Convenant over kwaliteit 
van fiscale aangifte van SRA-kantoren tussen Belastingdienst en SRA“, - van waaruit                   
deze “Fam. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode affaire”, de 
“toeslagaffaire” en veel meer tot op heden doodgezwegen affaires zijn ontstaan -, een 
“parlementaire enquête” wordt ingesteld, onder onafhankelijk voorzitterschap van CDA-
Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt die daarbij wordt bijgestaan door voormalig directeur 
generaal Jaap Uijlenbroek van de Nederlandse belastingdienst;  

 
en het fiscaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en 
J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) met als hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, als ook voor de aan hen onlosmakelijk verbonden bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) gevestigd op ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer:17102683) gevestigd op ’t Achterom 9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode, dat bij brieven schriftelijk te bevestigen aan: 
 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) op zijn wettelijke hoofdverblijfplaats                                        
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
 

• J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) op haar wettelijke hoofdverblijfplaats  
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 

 
Omdat het gebruik van dit in september 2009 door CDA-Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager  
van Financiën “namens de belastingdienst” en P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens SRA” gesloten 
ONWETTIGE “Convenant over kwaliteit van fiscale aangifte van SRA-kantoren tussen Belastingdienst 
en SRA “ er de oorzaak van is dat door de spookbewoners P.B.T. Jansen (zoon van katvanger  
B.C.M. Jansen), Lara Pennings (partner van P.B.T. Jansen) en A.A.M.J. Jansen (dochter van 
katvanger B.C.M. Jansen) de hierboven verzochte ontvangstbevestigingen worden gestolen (dan wel 
worden geretourneerd naar de afzender) richten wij aan onafhankelijk D66-Tweede Kamervoorzitter 
Vera Bergkamp het nadrukkelijke verzoek om daarvan een kopie toe te sturen naar onze e-mail: 
a.vanrooij53@gmail.com.   
 
Hoogachtend,   
 
 
Het vanaf hun huwelijk (5 juli 1979) tot het eind van hun leven samenwonende echtpaar  
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886)  
Wettelijke hoofdverblijfplaats, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode 

 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.                        Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
(KvK-nummer: 16090111)                                   (KvK-nummer: 57035032) 
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode           ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode                                      

 
 
 
 

Van Rooij Holding B.V.,                                       Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. 
(KvK-nummer: 17102683)                                   (KvK-nummer: 17154479)                                   
 ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode          ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode   
 
Als onderdeel van dit verzoekschrift vindt u hieronder het onlosmakelijk daaraan verbonden 
sommatieverzoek d.d. 23 mei 2021 aan Schipper Accountants B.V. ( (lees blz. 13 t/m 137).   
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Van het in gemeenschap van goederen getrouwde 
echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en  
J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), 
Wettelijke hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode en het bedrijf Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd  
op ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en de 
bedrijven Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-
nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-
nummer: 17102683) en stichting Administratiekantoor 
van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), 

gevestigd op ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  
 

   
Aangetekend verstuurd  
 
Aan: Schipper Accountants B.V.    
met de bestuurders G.J. (Bert) Kole  
(directeur, gezamenlijk bevoegd) 
en J.A.M. (Jan) van der Zandt  
(directeur, gezamenlijk bevoegd)  
Postbus 8, 4460 AA Goes 

Ons kenmerk: AvR/JvR/230521/Schipper                                            Sint-Oedenrode 23 mei 2021  
 

Deze sommatiebrief bevat totaal 125 blz. 
 

Sommatie aan de gezamenlijk bevoegde bestuurders G.J. (Bert) Kole en J.A.M. (Jan) van der 
Zandt van Schipper Accountants B.V., als onze intermediair bij de belastingdienst om op grond van 
de inhoud van dit sommatieverzoek in overeenstemming met het door A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 
9, 5491 XD Sint-Oedenrode en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode, met ORZ Accountants en Belastingadviseurs Hofdreef 46, 4881 DR Zundert, 
gesloten overeenkomst (zijnde: een contractuele verhouding tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer), - welke vanaf 1 januari 2012 is overgegaan op Schipper Accountants B.V. -,  
middels het verstrekken van een kopie van dit sommatieverzoek gemotiveerd uitstel aan te vragen 
bij de Belastingdienst voor het doen van belastingaangifte over het jaar 2020 van het fiscaal 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van 
Rooij van Nunen (BSN: 128731886) met als hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, als ook voor de aan hen onlosmakelijk verbonden bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) gevestigd op ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode en Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode.  
 
Een kopie van dit sommatieverzoek zal worden verstuurd aan hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk 
demissionair CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra van Financiën, als ook aan alle 150 
democratisch gekozen op 31 maart 2021 beëdigde Nederlandse volksvertegenwoordigers van                    
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, - waaronder VVD- Minister-President Mark Rutte;  
D66-Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken; CDA-Minister Wopke Hoekstra van Financiën; 
ChristenUnie-Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; VVD-Minister 
Bas van ’t  Wout van Economische Zaken en Klimaat; VVD-Minister Tamara van Ark van Medische 
Zorg en Sport (Volksgezondheid, Welzijn en Sport); D66-Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Fiscale 
Zaken, Holland Casino, Staatsloterij en Muntwezen; CDA-Staatssecretaris Mona Keijzer van 
Mededinging, MKB, Digitalisering, Telecom en Post; VVD-Staatssecretaris Mark Harbers voor 
Vreemdelingenzaken (mag in het buitenland de titel 'minister voor Asiel- en Migratiezaken'  
voeren en valt onder CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid), CDA-
Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en D66-
Kamervoorzitter Vera Bergkamp -, met het verzoek tot het geven van de opdracht om naar deze 
door Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) vanaf 1 januari 2012 opzettelijk gecreëerde 
‘Rechtsstaat Ondermijnende” megafraude, met “Staatsterreur” als gevolg daarvan, een 
“parlementaire enquête” in te stellen, onder onafhankelijk voorzitterschap van CDA-Tweede 
Kamerlid Pieter Omtzigt, waarbij kan worden gerekend op onze volledige medewerking.  
 

 
 
Geachte gezamenlijke bevoegde bestuurders G.J. (Bert) Kole  en J.A.M. (Jan) van der Zandt  
van Schipper Accountants B.V.  
 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als natuurlijk persoon, als wettelijk eigenaar en wettelijk 
gebruiker van de woningen, bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie 
P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 Sint-Oedenrode (± 6 ha) op het adres             
’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  

https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksvertegenwoordiger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamer_der_Staten-Generaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Rutte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Kaag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carola_Schouten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bas_van_%27t_Wout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tamara_van_Ark
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Vijlbrief
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mona_Keijzer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Harbers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Knops
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vera_Bergkamp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementaire_enqu%C3%AAte_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Omtzigt
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• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als natuurlijk persoon, vanaf 5 juli 1979 tot 12 augustus 
2009 wettelijk hoofdverblijfplaats bewoner in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode en vanaf 12 augustus 2009 tot op heden wettelijk hoofdverblijfplaats 
bewoner in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode.   

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als natuurlijk persoon, vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap 
van goederen getrouwd met J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886).   

• J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) als natuurlijk persoon, vanaf 5 juli 1979 tot 
op heden wettelijk hoofdverblijfplaats bewoner in haar eigen woning op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.     

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als natuurlijk persoon en J.E.M. van Rooij van Nunen 
(BSN: 128731886) als natuurlijk persoon zijn vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen 
getrouwd en zijn nooit gescheiden van tafel en bed, wat betekent dat zij beiden vanaf hun 
huwelijk op 5 juli 1979 tot op heden (al bijna 42 jaar lang) fiscaal en sociaal partner zijn                 
voor het doen van belastingaangiften bij de belastingdienst, vanuit een en dezelfde 
hoofdverblijfplaats op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waar ook                  
hun bedrijven zijn gevestigd. 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in zijn hoedanigheid als eigenaar van zijn  
eenmansbedrijf “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in zijn hoedanigheid als directeur van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode. 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in zijn hoedanigheid als bestuurder van Van Rooij 
Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode. 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in zijn hoedanigheid als bestuurder van Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op        
het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 

 
maken vanaf haar oprichting gebruik van de diensten van ORZ Accountants en Belastingadviseurs 
Hofdreef 46, 4881 DR Zundert. Deze met ORZ Accountants en Belastingadviseurs Hofdreef 46, 4881 
DR Zundert, gesloten overeenkomst (zijnde: een contractuele verhouding tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer), is als gevolg van een fusieproces op 1 januari 2012 overgegaan op Schipper 
Accountants B.V.  
 
Wat dit fusieproces vanaf 1 januari 2012 tot op heden voor het fiscaal onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 
128731886) met als hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook voor de 
aan hen onlosmakelijk verbonden bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 
57035032) gevestigd op ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(KvK-nummer: 16090111) gevestigd op ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en Van Rooij 
Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) gevestigd op ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
allemaal tot gevolg heeft gehad kunt u glashelder lezen in de hieronder ingelaste tabel, wat er vanuit 
Schipper Accountants B.V. vanaf de oprichting op 1 juni 2005 tot op heden allemaal is gebeurd. 
 

Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) 

Datum  Bestuurders  Gevolmachtigden  

 
01-06-2005  
 

 
Akte van Oprichting 

• Bezoekadres: Schermerhornstraat 2, 
4463 XD Goes; 

• Postadres: Postbus 8, 4460 AA Goes;  

• Geplaatst kapitaal: EUR 6.6000.000,00 

• Internetadres: www.schipperoaz.nl; 

• E-mailadres: info@schipperoaz.nl. 

• Telefoonnummer: 0113239400 
 

 

 

 
01-06-2005 
 
 

 
In functie tredende bestuurder:    
 

• M.F. (Maurice) Buijs (directeur) 
(directeur, bestuursvoorzitter)  

 

 
In functie getreden gevolmachtigden:   
 

• J.J. (Jan) Rutjes                                      
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   

 

https://www.schipperaccountants.nl/
http://www.schipperoaz.nl/
mailto:info@schipperoaz.nl
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
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Is vanaf 2002 de voorzitter van het bestuur van  
Schipper Group; 
 
Was vanaf 5 juni 2002 tot 30 april 2020 bestuurslid 
van de Stichting C.P.A. Associates Nederland 
(KvK-nummer: 22050545). Was vanaf 2003 tot 
december 2016 voorzitter CPA Associates 
International EMA Limited.   
 
Was van mei 2017 tot december 2018 bestuurslid 
van de Koninklijke Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA);      
 
Is vanaf 24 juni 2016 bestuurslid van de 
EUROPEAN FEDERATION OF ACCOUNTANTS 
AND AUDITORS FOR SMES (EFAA), van waaruit  
hij het Nederlandse member lid Koninklijke 
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 
(NBA) vanuit EUROPA aanstuurt.   
 
Is nog steeds als ”adviseur” werkzaam voor 
Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060).    
 

 

• Johny Groen                                       
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   

 

• A.C. (Ronald) Dekker                          
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-  

 

 
??-??-???? 
 

 
In functie tredende bestuurders:  
 

• A.C. Dekker Holding B.V. (KvK-22056825);   

• Pobreza B.V. (KvK-22058176);  
 

 

 
01-01-2007   
 

 
In functie tredende bestuurders:  
 

• Nobemo Labor B.V. (KvK-22062595); 

• Rebbel B.V. (kVk-22062508);    
 

 
In functie getreden gevolmachtigde:   
 

• E.A. (Edwin) Moens                              
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   

 

 
01-01-2008   
 

 
In functie tredende bestuurder:  
 

• Groene Haven Beheer B.V.                       
(KvK-24424438);   

 

 
In functie getreden gevolmachtigde:   
 

• R.G. (Rutger) Groenewegen                         
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   

 

 
31-01-2008   
 

 
In functie tredende bestuurders:  
 

• Fröberg van den Berg Consulting B.V. 

(KvK: 24320806);  

• FFA Accountants Rotterdam B.V.                

(KvK; 24292153); 

 

 
12-01-2009  
 

 
In functie tredende bestuurder:  
 

• Zelus Beheer B.V. (KvK: 20147161); 
 

 
In functie getreden gevolmachtigde:   
 

• P.C. (Peter) Donze                                  
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   

 

 
??-01-2010  
 
 

 
In functie tredende bestuurder:  
 

• G.J. (Bert) Kole (directeur)  
(bron: Linkedin)   

 

 

 
29-12-2011 
 

 
In functie tredende bestuurders: 
 

• J.C.W.J. Gosens Belastingadvies B.V.  
(KvK-18054421)(akte van oprichting: 15-
01-1999) met als enig bestuurder en enig 
aandeelhouder Hannemar Holding 
B.V.(KvK-18054383) (akte van oprichting: 
15-01-1999) met als enig bestuurder en 
enig aandeelhouder J.C.W.J. (Maron) 
Gosens.         

     

 
In functie getreden gevolmachtigden:   
 

• J.C.W.J. (Maron) Gosens                   
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   
(directeur ORZ Zundert)  

 

• K.A.L. (Koen) Laseroms                         
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-  
(directeur ORZ Zundert)                                   
(is thans senior manager belastingadvies)     

 

https://www.nba.nl/wet-en-regelgeving/
https://www.efaa.com/cms/
https://www.nba.nl/wet-en-regelgeving/
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
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• K.A.L. Laseroms Advies B.V. (KvK-
20089578)(akte van oprichting: 09-06-
1998) met als bestuurder K.A.L. (Koen) 
Laseroms. .  

 

• C.J.M. van Opstal Accountants B.V. 
(KvK-20084489) )(akte van oprichting: 20-
07-1997) met als bestuurder J.C.M. (Chris) 
van Opstal.  

 

• J.A.M. van der Zandt Accountants B.V. 
(KvK-18047821)(akte van oprichting: 22-
12-2007) met als bestuurder J.A.M. (Jan) 
van der Zandt.    

 

 

• J.C.M. (Chris) van Opstal 
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   
(directeur ORZ Rijen) 
  

J.C.W.J. (Maron) Gosens en K.A.L. (Koen) 
Laseroms en Wim Magielse hebben op 28 augustus 
2013 (ref: 230240) vanuit ORZ Accountants en 
Belastingadviseurs, Hofdreef 46, 4881 DR 
Zundert, een brief verstuurd aan Van Rooij Holding 
B.V. t.a.v. de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 
36, B-3520 Zonhoven, België, met als ondertekening 
”ORZ Accountants & Belastingadviseurs, directie 
Zundert” met daarin de berichtgeving dat ORZ vanaf 
1 januari 2012 onderdeel is van de Schipper Groep 
en dat inmiddels het fusieproces zo ver is gevorderd 
dat de naam ORZ Accountants & Belastingadviseurs 
vanaf 1 september 2013 zal verdwijnen. Dit 
betekent dat het fusieproces op 28 augustus 
2013 nog niet was afgerond.  
 
Daarmee hebben J.C.W.J. (Maron) Gosens en 
K.A.L. (Koen) Laseroms en Wim Magielse 
onmiskenbaar “valsheid in geschrifte” gepleegd”. 
De heer A.M.L. van Rooij heeft namelijk nooit 
gewoond in de woning Hazendansweg 36, B-3520 
Zonhoven, België, en heeft in deze woning ook nooit 
ingeschreven gestaan in het bevolkingsregister van 
de gemeente Zonhoven, België en het bedrijf Van 
Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) heeft 
nooit ingeschreven gestaan in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen wat in België wettelijk verplicht is.  
  

 
01-12-2012 
 

 

 

https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van
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De volgende (natuurlijke) rechtspersonen: 
 

• J.C.W.J. (Maron) Gosens (directeur ORZ Zundert); 

• K.A.L. (Koen) Laseroms  (directeur ORZ Zundert); 

• Wim Magielse (directeur ORZ Zundert); 

• J.C.M. (Chris) van Opstal (directeur ORZ Rijen); 

• J.A.M. (Jan van der Zandt (directeur ORZ Made)(staat niet op foto)  

• M.F. (Maurice) Buijs (directeur Schipper Goes) 

• G.J. (Bert) Kole (directeur Schipper Goes); 
 
hebben vanaf het moment van de fusie op 1 januari 2012 in het systeem van Schipper Accountants 
B.V. (KvK-22058060) van de natuurlijke personen:  
         

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225)  

• J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886); 
 

https://regio-business.nl/magazines/archief/editie-west-brabant/juli-aug-2019/schipper-accountants-voor-minder-kan-ik-het-niet/
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
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en hun bedrijven:  
 

• Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), met als eigenaar A.M.L. van 
Rooij (BSN: 093391225);   

• Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), met als bestuurder A.M.L. van Rooij 
(BSN: 093391225);     

• Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), met als bestuurder A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225);     

 
in hun systeem de volgende valse naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) ingebracht:  
 

• Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  
 
met de voorkennis en wetenschap dat dit geen woning is en als woning nooit heeft bestaan en dat om die 
reden daarin niemand zijn ’hoofdverblijfplaats’ kan hebben.  
 
Dit met de voorkennis en wetenschap dat op 1 januari 2012 het vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van 
goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen 
(BSN: 128731886) hun hoofdverblijfplaats hebben in hun eigen twee onder een kap woning op het adres 
 ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met de volgende inschrijvingen in de 
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Sint-Oedenrode: 
 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode,   

• J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode,   
 

en de voorkennis en wetenschap dat betreffende onlosmakelijk aan het echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) zittende bedrijven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel staan ingeschreven op de volgende adressen:  
 

• Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres                
’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225);   

• Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225);     

• Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode, met als bestuurder A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225);     

 
en de voorkennis en wetenschap dat deze woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, in volle eigendom zijn van het echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van 
Rooij van Nunen (BSN: 128731886). Dit met de voorkennis en wetenschap: 
 

• dat Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) een registeraccountant (RA) is die als zodanig 
staat ingeschreven in de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), 
waarmee aan hen een wettelijke bevoegdheid is afgegeven om een verklaring 
(controleverklaring) af te geven over de getrouwheid van een jaarrekening (wat in Nederland een 
beschermd beroep is); 

• dat Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)(KvK-56874987) die met de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) (KvK- 41207759), met als derde partij de minister van financiën, een convenant 
hebben gesloten, welke toezicht houdt op de financiële markten: op sparen, beleggen, 
verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountantsorganisaties 
en verslaggeving onder het motto van “Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de 
overheid vertrouwen hebben in de financiële markten en dat de markten op een duidelijke en 
eerlijke manier werken” en daarmee vanuit CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra van financiën 
met de door hem benoemde toezichthouders M.J. (Martin) van Rijn (voorzitter), W.M. (Willemijn) 
van Dolen (vicevoorzitter), W.E.M. (Wendy) de Jong, R.G.J. (Rob) Langezaal, D.W. (David) 
Voetelink vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot op de dag van vandaag worden 
beschermd; Dit des te meer voorzitter M.J. (Martin) van Rijn (PvdA) in kabinet-Rutte II (VVD-
PvdA) staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport was.   

• dat Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) is aangesloten bij de stichting 
Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA)              
(KvK-40481496) en dat het bestuur van deze stichting (privaatrechtelijke rechtspersoon) voor 
Schipper Accountants B.V. (samen met 375 andere accountants- en advieskantoren) een 
convenant met de Belastingdienst (publiekrechtelijke rechtspersoon) heeft afgesloten over 
kwaliteit van fiscale aangiften met Horizontaal Toezicht Midden- en Kleinbedrijf;    

 
betekent dat het bedrijf Schipper Accountants B.V. (als privaatrechtelijke rechtspersoon) daarmee via                  
de NBA juridisch zit verbonden aan de minister van financiën (bestuursrecht) en via de stichting SRA                
(als privaatrechtelijke rechtspersoon) juridisch zit verbonden aan de Belastingdienst (publiekrechtelijke 
rechtspersoon). Omdat alle binnen de belastingdienst werkzame (gemandateerde) ambtenaren als gevolg 
van het “Arrest Vliegbasis Volkel” en de “Pikmeer Arresten I en II” over een strafrechtelijke immuniteit 
beschikken, betekent dat Schipper Accountants B.V. met bovengenoemde juridische constructie zich 
achter de strafrechtelijke immuniteit van de belastingambtenaren kan verschuilen.  
 

https://www.schipperaccountants.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Registeraccountant#:~:text=Een%20registeraccountant%20(RA)%20is%20in,Beroepsorganisatie%20van%20Accountants%20(NBA).
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Nederlandse_Beroepsorganisatie_van_Accountants
https://nl.wikipedia.org/wiki/Controleverklaring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaarrekening
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.nba.nl/
https://www.afm.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2019/jan/martin-van-rijn-voorzitter-rvt
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2020/juni/herbenoeming-willemijn-van-dolen
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2020/juni/herbenoeming-willemijn-van-dolen
https://www.afm.nl/nl-nl/over-afm/organisatie/rvt
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2019/aug/rob-langezaal-rvt
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2019/jul/david-voetelink-benoemd-rvt
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2019/jul/david-voetelink-benoemd-rvt
https://www.afm.nl/
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2019/jan/martin-van-rijn-voorzitter-rvt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.sra.nl/
https://www.ensie.nl/kadaster/privaatrechtelijke-rechtspersoon#:~:text=Een%20Privaatrechtelijke%20rechtspersoon%20is%20een,beperkte%20aansprakelijkheid%20of%20een%20stichting.
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://www.encyclo.nl/begrip/publiekrechtelijke_rechtspersoon
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.ensie.nl/kadaster/privaatrechtelijke-rechtspersoon#:~:text=Een%20Privaatrechtelijke%20rechtspersoon%20is%20een,beperkte%20aansprakelijkheid%20of%20een%20stichting.
https://www.nba.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuursrecht_(Nederland)
https://www.sra.nl/
https://www.ensie.nl/kadaster/privaatrechtelijke-rechtspersoon#:~:text=Een%20Privaatrechtelijke%20rechtspersoon%20is%20een,beperkte%20aansprakelijkheid%20of%20een%20stichting.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://www.encyclo.nl/begrip/publiekrechtelijke_rechtspersoon
https://www.encyclo.nl/begrip/publiekrechtelijke_rechtspersoon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arrest_Vliegbasis_Volkel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pikmeerarresten
https://www.schipperaccountants.nl/
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Daarmee heeft Schipper Accountants B.V. alle belastingambtenaren in zijn dictatoriale macht en heeft 
Schipper Accountants B.V. van de Nederlandse Staat onder aansturing van huidig CDA-minister W.B. 
(Wopke) Hoekstra van Financiën van de Staat der Nederlanden (publiekrechtelijke rechtspersoon) een 
“Totalitaire Staat” gemaakt met als gevolg dat de natuurlijke personen A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) 
en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) en hun bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
(KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) en Van Rooij 
Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) met als eigenaar/directeur/bestuurder A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225), als ook alle cliënten van het juridische bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. en alle overig 
betrokken derden (met misbruik van honderden miljoen euro’s aan gemeenschapsgeld) al vanaf 1 januari 
2012 te maken krijgen met inkomen stelende, eigendom stelende, (pensioen)geld stelende, onroerend 
goed stelende, post stelende, fiscale fraude plegende, sociale fraude plegende, economische fraude 
plegende, etc. misdrijven, waardoor er onmiskenbaar sprake is van “Totalitarisme“, waarvoor het bedrijf 
Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) met als veroorzakende natuurlijke personen:  
 

• J.C.W.J. (Maron) Gosens (directeur ORZ Zundert); 

• K.A.L. (Koen) Laseroms  (directeur ORZ Zundert); 

• Wim Magielse (directeur ORZ Zundert); 

• J.C.M. (Chris) van Opstal (directeur ORZ Rijen); 

• J.A.M. (Jan van der Zandt (directeur ORZ Made)(staat niet op foto)  

• M.F. (Maurice) Buijs (directeur Schipper Goes) 

• G.J. (Bert) Kole (directeur Schipper Goes); 
 
als “privaatrechtelijke rechtspersoon” onmiskenbaar primair verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en 
waartegen hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk huidig CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie 
en Veiligheid (als gevolg van de hierboven beschreven juridische constructie) tot op de dag van vandaag 
weigert strafrechtelijk op te treden. Dat Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) daarmee onder 
verantwoordelijkheid van huidig directeur Bert Kole van Schipper Accountants B.V. vanaf 1 januari 2012 in 
zeer ernstige mate de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft overtreden en daarvoor 
primair verantwoordelijk en aansprakelijk zijn, heeft huidig directeur Bert Kole van Schipper Accountants 
B.V. met zijn op resp. 6 maart 2020 en 20 maart 2020 ondertekende verklaringen zelf bevestigd, waarvan 
u het bewijs ervan hieronder in deze tabel vindt bijgevoegd.  
 

 
01-12-2012 
 

 

 

 
01-12-2012 
 
 

 

 

https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://www.p-direkt.nl/informatie-rijkspersoneel-2020/mijn-werk/huidig-dienstverband/arbeidsovereenkomst/de-staat-der-nederlanden
https://www.encyclo.nl/begrip/publiekrechtelijke_rechtspersoon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Totalitarisme#:~:text=3%20Noten-,Nadere%20defini%C3%ABring,weg%20naar%20een%20betere%20toekomst.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Totalitarisme#:~:text=3%20Noten-,Nadere%20defini%C3%ABring,weg%20naar%20een%20betere%20toekomst.
https://www.schipperaccountants.nl/
https://regio-business.nl/magazines/archief/editie-west-brabant/juli-aug-2019/schipper-accountants-voor-minder-kan-ik-het-niet/
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.ensie.nl/kadaster/privaatrechtelijke-rechtspersoon#:~:text=Een%20Privaatrechtelijke%20rechtspersoon%20is%20een,beperkte%20aansprakelijkheid%20of%20een%20stichting.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
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De vanaf 29-12-2011 in functie getreden gevolmachtigden:   
 

• J.C.W.J. (Maron) Gosens  (Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-)  
 

• K.A.L. (Koen) Laseroms  (Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-)   
 
en Wim Magielse hebben op 28 augustus 2013 (ref: 230240) vanuit ORZ Accountants en 
Belastingadviseurs, Hofdreef 46, 4881 DR Zundert, een brief verstuurd aan Van Rooij Holding B.V.  
t.a.v. de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36, B-3520 Zonhoven, België, met als ondertekening: 
”ORZ Accountants & Belastingadviseurs, directie Zundert” met daarin de berichtgeving dat ORZ vanaf  
1 januari 2012 onderdeel is van de Schipper Groep en dat inmiddels het fusieproces zo ver is gevorderd 
dat de naam ORZ Accountants & Belastingadviseurs vanaf 1 september 2013 zal verdwijnen. Dit betekent 
dat het fusieproces op 28 augustus 2013 nog niet was afgerond.   
 
Daarmee hebben J.C.W.J. (Maron) Gosens en K.A.L. (Koen) Laseroms en Wim Magielse onmiskenbaar 
“valsheid in geschrifte” gepleegd”. De heer A.M.L. van Rooij heeft namelijk nooit gewoond in de woning 
Hazendansweg 36, B-3520 Zonhoven, België, en heeft in deze woning ook nooit ingeschreven gestaan in 
het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven, België en het bedrijf Van Rooij Holding B.V. (KvK-
nummer: 17102683) heeft nooit ingeschreven gestaan in de Kruispuntbank van Ondernemingen wat in 
België wettelijk verplicht is.  
 

 
01-07- 2014 
 

  
In functie getreden gevolmachtigde:   
 

• J.J. (Jan) Jongekrijg                         
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,- 

 

 
30-12- 2014 
 

  
In functie getreden gevolmachtigden:   
 

• Edwin van Tatenhove                         
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-  

• M.D. (Marco) Hofma 
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,- 

• J.A.P. (John) Swaanen                         
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   

• S.A.J. (Sebastian) van Wijk                          
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,- 

 

 
31-12- 2014 

 
In functie tredende bestuurders:  
 

• SVW Scientia B.V. (KvK: 62100831); 

• JACP Advies B.V. (KvK-62090011); 

• J.J. Jongekrijg Accountant B.V. (KvK-
24425777); 

• Accountantskantoor Stapel B.V. (KvK-
23071336); 

 
 

 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van
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• S.P.P. Zeeland B.V. (kvK-22053496); 

• Noordermeer Advies & Consultancy B.V. 
(KvK-24413422);  

• VT Management & Advies B.V. (kvK-
62089080); 

• Menima B.V. (KvK-62090348); 
 

 
31-12-2015  
 

 
Uit functie tredende bestuurders: 
 

• J.C.W.J. Gosens Belastingadvies B.V.  
(KvK-18054421)(akte van oprichting: 15-
01-1999) met als enig bestuurder en enig 
aandeelhouder Hannemar Holding 
B.V.(KvK-18054383) (akte van oprichting: 
15-01-1999) met als enig bestuurder en 
enig aandeelhouder J.C.W.J. (Maron) 
Gosens.     

              

• K.A.L. Laseroms Advies B.V. (KvK-
20089578)(akte van oprichting: 09-06-
1998) met als bestuurder K.A.L. (Koen) 
Laseroms .  

• C.J.M. van Opstal Accountants B.V. 
(KvK-20084489); met als bestuurder     
J.C.M. (Chris) van Opstal  

• J.A.M. van der Zandt Accountants B.V. 
(KvK-18047821); met als bestuurder    
J.A.M. (Jan) van der Zandt.    

 

• SVW Scientia B.V. (KvK: 62100831); 

• JACP Advies B.V. (KvK-62090011); 

• J.J. Jongekrijg Accountant B.V. (KvK-
24425777); 

• Accountantskantoor Stapel B.V. (KvK-
23071336); 

• S.P.P. Zeeland B.V. (kvK-22053496); 

• Noordermeer Advies & Consultancy B.V. 
(KvK-24413422);  

• VT Management & Advies B.V. (kvK-
62089080); 

• Menima B.V. (KvK-62090348); 

• Zelus Beheer B.V. (KvK: 20147161); 

• Fröberg van den Berg Consulting B.V. 
(KvK: 24320806); 

• FFA Accountants Rotterdam B.V. (KvK; 
24292153);  

• Groene Haven Beheer B.V. (KvK-
24424438);   

• Nobemo Labor B.V. (KvK-22062595); 

• Rebbel B.V. (kvK-22062508);    

• A.C. Dekker Holding B.V. (KvK-22056825);   

• Pobreza B.V. (KvK-22058176);  
 

 

 

 
31-12-2015  

 
In functie getreden de bestuurders: 
 

• J.A.M. (Jan) van der Zandt.  
 
Vanaf dat moment waren:  

• M.F. (Maurice) Buijs (directeur) 
(bestuursvoorzitter)  

• G.J. (Bert) Kole (directeur)    

• J.A.M. (Jan) van der Zandt (directeur).  
het gezamenlijk bevoegde bestuur van Schipper 
Accountants B.V. (KvK-22058060).  
 

 

 

 
01-01-2017 

 
Uit functie getreden de bestuurder:   
 

• M.F. (Maurice) Buijs (directeur) 
(bestuursvoorzitter)  

 

 
In functie getreden gevolmachtigden:   

 

• E.L. (Erik) Vermeij                                 
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   

 

https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
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Vanaf dat moment waren:  

• G.J. (Bert) Kole (directeur)    

• J.A.M. (Jan) van der Zandt (directeur).  
het gezamenlijk bevoegde bestuur van Schipper 
Accountants B.V. (KvK-22058060) en zette 
voormalig bestuursvoorzitter M.F. (Maurice) Buijs 
(directeur) zijn werkzaamheden bij Schipper 
Accountants B.V. (KvK-22058060) voort als 
adviseur.   
 
ATTENTIE  
 
M.F. (Maurice) Buijs was vanaf 2002 de voorzitter 
van het bestuur van Schipper Group; 
 
Was vanaf 5 juni 2002 tot 30 april 2020 bestuurslid 
van de Stichting C.P.A. Associates Nederland 
(KvK-nummer: 22050545). Was vanaf 2003 tot 
december 2016 voorzitter CPA Associates 
International EMA Limited.   
 
Was van mei 2017 tot december 2018  
bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA);      
 
Is vanaf 24 juni 2016 bestuurslid van de 
EUROPEAN FEDERATION OF ACCOUNTANTS 
AND AUDITORS FOR SMES (EFAA), van waaruit  
hij het Nederlandse member lid Koninklijke 
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 
(NBA) vanuit EUROPA aanstuurt.   
 

 

• J.C. (Coen) Polderman                          
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-  

 

 
01-01-2018 

  
In functie getreden gevolmachtigde:   
 

• A.T. Maaskant                                       
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   

 

 
14-06-2018 
 

  
In functie getreden gevolmachtigde:   
 

• H.M.F. de Jong                                     
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   

 

 
20-05-2020 

  
Uit functie getreden gevolmachtigde:  

 

• J.C.M. (Chris) van Opstal 
(is nog werkzaam als adviseur)  
 

 
23-05-2021 
 

 

Vanaf 31-12-2015 in functie de bestuurders  
 

• G.J. (Bert) Kole    

• J.A.M. (Jan) van der Zandt.  
Gezamenlijk bevoegd. 
 
Schipper Accountants B.V. heeft  
vanaf 31-12-2015 tot op heden als enig 
aandeelhouder: Coöperatie Schipper Groep U.A. 
(KvK- 64929051) met als bestuurders: 

• G.J. (Bert) Kole    

• J.A.M. (Jan) van der Zandt.  
Gezamenlijk bevoegd. 
  
 
ATTENTIE 
 
J.C.W.J. (Maron) Gosens is op dit moment nog 
steeds enig bestuurder en enig aandeelhouder 
van Hannemar Holding B.V.(KvK-18054383), 
zijnde de enig aandeelhouder en enig bestuurder 
van J.C.W.J. Gosens Belastingadvies B.V.  
 

 

Nog in functie als gevolmachtigden:   
 

• J.C.W.J. (Maron) Gosens                   
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   

• K.A.L. (Koen) Laseroms                         
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-  

• J.J. (Jan) Jongekrijg                         
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,- 

• Edwin van Tatenhove                         
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-  

• M.D. (Marco) Hofma 
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-  

• J.A.P. (John) Swaanen                         
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-  

• S.A.J. (Sebastian) van Wijk                          
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,- 

• Johny Groen                                       
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-  

• A.C. (Ronald) Dekker                          
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,- 

• E.A. (Edwin) Moens                          
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-  

https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.nba.nl/wet-en-regelgeving/
https://www.efaa.com/cms/
https://www.nba.nl/wet-en-regelgeving/
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://regio-business.nl/magazines/archief/editie-west-brabant/juli-aug-2019/schipper-accountants-voor-minder-kan-ik-het-niet/
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(KvK-18054421), welke vanaf 29-12-2011 tot  
31-12-2015 bestuurder is geweest van Schipper 
Accountants B.V. (KvK-22058060). Daarnaast 
beschikt J.C.W.J. (Maron) Gosens nog over het 
bedrijf Stichting Administratiekantoor Klavertje vier 
(KvK-81384254), waarin hij de alleen/zelfstandig 
bevoegde bestuurder is. Daarboven op heeft 
J.C.W.J. (Maron) Gosens samen met zijn 
echtgenote J.M. Gosens-van Rijsbergen ook  
nog het bedrijf Fagos B.V. (KvK-76591921), 
waarvan zij de gezamenlijke bestuurders zijn.  
Dit alles heeft J.C.W.J. (Maron) Gosens op zijn 
Linkedin niet vermeld.    
 

 

• R.G. (Rutger) Groenewegen                         
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   

• P.C. (Peter) Donze                                   
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-  

• J.J. (Jan) Rutjes                                        
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   

• E.L. (Erik) Vermeij                                       
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,- 

• J.C. (Coen) Polderman                          
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-  

• A.T. Maaskant                                       
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-  

• H.M.F. de Jong                                     
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   

 

 
Het is in dit kader goed te weten dat deze twee gezamenlijk bevoegde bestuurders J.A.M. (Jan) van 
der Zandt en G.J. (Bert) Kole van Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060), - met de voorkennis 
en wetenschap dat zij op de hierboven beschreven wijze de gehele Nederlandse politiek en (via  
de Midden- en Klein bedrijven) de Nederlandse samenleving tot in haar diepste gelederen in haar 
machtsgreep hebben -, daarmee de politiek kan dwingen tot “Totalitarisme“. Zolang de landelijke 
politiek daarin meegaat,- wat vanaf 1 januari 2012 onder VVD- Minister-President Mark Rutte met 
zwijgende toestemming van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het geval is -, blijven deze twee 
gezamenlijk bevoegde bestuurders J.A.M. (Jan) van der Zandt en G.J. (Bert) Kole van Schipper 
Accountants B.V. (KvK-22058060) vanuit Nederland, via hun eigen netwerken en die van hun 
vrienden, daarmee doorgaan tot het moment dat zij via infiltratie in de politiek vanuit de Europese Unie  
alle EU-landen kunnen dwingen tot “Totalitarisme“ en vanuit de Verenigde Naties alle VN-landen 
kunnen dwingen tot “Totalitarisme“ op kosten van de Staat der Nederlanden ten koste van de 
Midden- en Klein bedrijven (waaronder haar eigen cliënten A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen en hun bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V. en 
Van Rooij Holding B.V.) om zich daarmee persoonlijk gigantisch onrechtmatig te verrijken.  
Dat Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) als onze intermediair bij de belastingdienst daarmee 
al extreem ver zijn maken wij u hierbij glashelder.   
 

1e bewijsstukken van Totalitarisme vanuit Schipper Accountants B.V.    
 
Vroeger kregen we eens per 5 tot 10 jaar de Belastingdienst op bezoek. Op deze wijze kon                         
de belastingdienst zelf controleren of de door de registeraccountant (als intermediair bij de 
belastingdienst) in de belastingaangifte ingebrachte naam, adres en woonplaatsgegevens  
(NAW-gegevens) van de in Nederland wonende belastingplichtigen en de aan hen onlosmakelijke 
verbonden in Nederland gevestigde bedrijven correct waren. Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid 
van PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën heeft CDA-Staatssecretaris Jan Kees de Jager met in 
zijn portefeuille “Fiscale Zaken en Belastingdienst” in het Kabinet-Balkenende-IV (CDA, PvdA en CU) 
aan dit goed werkende controlesysteem een einde gemaakt middels het “namens de belastingdienst” 
samen met P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens SRA” ondertekenen van het “Convenant over kwaliteit 
van fiscale aangifte van SRA-kantoren tussen Belastingdienst en SRA” tussen de partijen: 
 

De Samenwerkende Registeraccountants, Accountant-administratieconsulenten (hierna                   
te noemen SRA) gevestigd te Nieuwegein, in deze vertegenwoordigd door de voorzitter van  
het bestuur, de heer P.C.J. Dinkgreve RA.    

en  
de Belastingdienst, in deze vertegenwoordigd door mr. drs. J.C. de Jager, Staatssecretaris 
van Financiën,   
 

waarin als “looptijd” staat opgenomen:   
 

Dit convenant wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Het convenant wordt periodiek 
geëvalueerd door SRA en de Belastingdienst. Indien één der partijen dit convenant wil 
beëindigen, zal zij de redenen vooraf schriftelijk kenbaar maken aan de andere partij. 
Daarnaast vindt beëindiging niet eerder plaats dan na mondeling overleg, indien ten minste 
één der partijen daartoe verzoekt. Daarna kan dit convenant met onmiddellijke ingang 
worden beëindigd.     
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Vanaf dat moment (2009) wordt dus een groep belastingplichtigen anders behandeld. We hebben 
vanaf dat moment in Nederland twee groepen belastingplichtigen: degenen met een convenant en 
degenen zonder een convenant. De belastingplichtige met een convenant wordt niet gecontroleerd en 
de belastingplichtige zonder convenant wordt extra gecontroleerd. Deze ongelijke behandeling van                     
de “belastingplichtige Nederlander” zonder enig objectief gerechtvaardigde grond is in strijd met 
artikel 1 van de grondwet. Op deze wijze nemen accountants al vanaf omstreeks 2009 het toezicht 
van de Belastingdienst over en komt het toezicht daarmee in private handen, gekker moet het niet 
worden.  

Met het ondertekenen van dit convenant heeft voormalig CDA-Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager 
van Financiën in het kabinet Balkenende-IV (CDA, PvdA en CU) onder bestuurlijke verantwoordelijk-
heid van voormalig PvdA-Minister Wouter Bos van Financiën weten te bereiken dat door bij de SRA 
aangesloten accountants ingediende belastingaangiften niet meer worden gecontroleerd door de 
Belastingdienst of overheid maar die controle overlaat aan deze private sector zelf. Dit betekent dat 
daarmee de dief (in ons geval Schipper Accountants B.V.) zijn eigen gevangenisbewaker is geworden. 
Dit kan alleen maar rechtsstaat ondermijnende criminaliteit veroorzaken.  

Hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk Nederlands Minister Wouter Bos (PvdA)(S&D) van Financiën 
heeft (met deze voorkennis) om persoonlijke redenen vroegtijdig het kabinet Kabinet-Balkenende-IV 
verlaten om zich vanaf 23 februari 2010 te laten opvolgen door veroorzakend staatssecretaris Jan 
Kees de Jager (CDA)(EVP) die vanaf 23 februari 2010 tot 14 oktober 2010 in Kabinet-Balkenende-IV 
dit belastingcontrolesysteem van “dief is eigen gevangenisbewaker” op ministerieel niveau heeft 
voortgezet. Ten tijde van Kabinet-Balkenende-IV, - onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
Nederlands Minister Jan Kees de Jager (CDA)(EVP) van Financiën -, is veroorzakend voormalig 
bestuurlijk verantwoordelijk minister Wouter Bos (PvdA)(S&D) van Financiën vanaf 1 oktober 2011 
als partner/ adviseur gaan werken voor KPMG die tot de top 4 behoort van grootste internationale 
accountants- en adviesorganisatie die met zo’n 220.000 werknemers in 148 wereldlanden diensten 
verleent op het gebied van audit, belasting en advies, die door toedoen van dezelfde Wouter Bos 
(vanuit zijn vorige functie als minister van Financiën) als gevolg van “horizontaal toezicht” niet meer 
mogen worden gecontroleerd door betreffende belastingambtenaren in die landen. Voor het 
uitbreiden van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” vanuit KPMG naar maar liefst 148 
wereldlanden (welke hij zelf als voormalig minister van Financiën heeft gecreëerd) ontving hij een 
salaris van maar liefst EURO 500.000,- per jaar. Hiermee hebben wij het bewijs geleverd dat 
“rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” veroorzaakt met “misbruik van machtspositie” in Nederland  
met grote bedragen wordt beloond. Het is in dit kader ook goed te weten dat de bij KPMG N.V. 
werkzame partners (waaronder Wouter Bos vanaf 1 oktober 2011) door middel van hun persoonlijke 
besloten vennootschappen (partnervennootschappen) vanaf 3 september 2007 lid zijn van de 
coöperatie KPMG U.A. Deze coöperatie is enig aandeelhouder van KPMG N.V.  
 
Het is dezelfde Wouter Bos die met “misbruik van machtspositie” heeft weten te bewerkstelligen 
dat huidig Nederlands minister Wopke Hoekstra (CDA)(EVP) van Financiën, mede namens Minister 
Eric Wiebes (VVD)(ALDE) van Economische Zaken en Minister Sigrid Kaag (VVD)(ALDE) van 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, veroorzakend voormalig Minister Wouter Bos 
(PvdA)(S&D) van Financiën vanaf 29 oktober 2018 hebben benoemd als CEO van de private 
onderneming Invest-NL met als enig aandeelhouder de Staat der Nederlanden die daarin maar liefst 
een aandelenkapitaal van 2,5 miljard euro heeft gepompt. Het is ook dezelfde Wouter Bos die met 
“misbruik van machtspositie” heeft weten te bewerkstelligen dat de huidige Nederlandse ministers 
Wopke Hoekstra (CDA)(EVP) van Financiën en Sigrid Kaag (VVD)(ALDE) van Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking vanaf 18 oktober 2020 Joost Oorthuizen tot bestuursvoorzitter en 
Ineke Bussemakers tot voorzitter van de raad van commissarissen hebben benoemd van de nieuw     
op te richten private onderneming Invest-International om met misbruik van miljarden euro’s aan 
Nederlands belastinggeld omwille van persoonlijk geldgewin “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit”  
te plegen in alle landen van de Verenigde Naties ten gunste van de geïnfiltreerde internationaal 
georganiseerde “Vastgoedmaffia”. Hiermee heeft Wouter Bos vanaf 1 oktober 2010 tot op heden                          
in zeer ernstige mate artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie overtreden die “misbruik van machtspositie” in ondernemingen verbiedt. 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kees_de_Jager
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_IV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Bos
https://www.sra.nl/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Bos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Progressieve_Alliantie_van_Socialisten_en_Democraten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_IV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kees_de_Jager
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kees_de_Jager
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Volkspartij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_IV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_IV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kees_de_Jager
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Volkspartij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Bos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Progressieve_Alliantie_van_Socialisten_en_Democraten
https://nl.wikipedia.org/wiki/KPMG
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Bos
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/16/minister-grapperhaus-verdeelt-100-miljoen-voor-aanpak-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/KPMG
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/16/minister-grapperhaus-verdeelt-100-miljoen-voor-aanpak-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Misbruik_van_machtspositie_(Europese_Unie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Bos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Bos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Misbruik_van_machtspositie_(Europese_Unie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Volkspartij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eric_Wiebes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Alliantie_van_Liberalen_en_Democraten_voor_Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Kaag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Alliantie_van_Liberalen_en_Democraten_voor_Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Bos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Progressieve_Alliantie_van_Socialisten_en_Democraten
https://www.invest-nl.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Bos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Misbruik_van_machtspositie_(Europese_Unie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Volkspartij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Kaag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Alliantie_van_Liberalen_en_Democraten_voor_Europa
https://www.idhsustainabletrade.com/people/joost-oorthuizen/
https://www.ser.nl/nl/thema/topvrouwen/best-practices/uitgelicht/2017/ineke-bussemaker
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/11/joost-oorthuizen-wordt-bestuursvoorzitter-invest-international
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/16/minister-grapperhaus-verdeelt-100-miljoen-voor-aanpak-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
https://www.doorbraak.eu/vastgoedmaffia-fraudeert-voor-1-miljard/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Bos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_betreffende_de_werking_van_de_Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_betreffende_de_werking_van_de_Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Misbruik_van_machtspositie_(Europese_Unie)


6 juni 2021: Verzoekschrift van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen e.a. aan D66-Kamervoorzitter  
Vera Bergkamp van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (totaal 137 blz.) 

©25 

 

 

Het is voormalig CDA-Minister mr. drs. J.C. de Jager van Financiën in het Kabinet-Rutte I                             
(VVD en CDA met gedoogsteun van PVV) die dit belastingcontrolesysteem van “dief is eigen 
gevangenisbewaker” op ministerieel niveau heeft voortgezet en daarmee zijn opvolgende PvdA-
minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in Kabinet-Rutte II (VVD en PvdA) heeft opgezadeld.  

Het is voormalig PvdA-Minister Jeroen Dijsselbloem in kabinet-Rutte II (VVD en PvdA), - een 
politieke partijgenoot van veroorzakend Minister Wouter Bos (PvdA)(S&D) van Financiën in             
Kabinet-Balkenende-IV -, die dit belastingcontrolesysteem van “dief is eigen gevangenisbewaker”               
op ministerieel niveau heeft voortgezet en daarmee in de periode van 21 januari 2013 tot                  
12 januari 2018 vanuit zijn functie als President van de Eurogroup dat heeft ingevoerd in alle tot de 
Eurogroup behorende EU-landen, zijnde: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Spanje, Portugal, Oostenrijk, Griekenland, Ierland, Finland, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, 
Litouwen, Malta en Cyprus met de wetenschap dat de EURO als munt ook wordt gebruikt door 
Vaticaanstad, Monaco, San Marino, Andorra en Kosovo. Het is PvdA-President Jeroen Dijsselbloem 
van de Eurogroup die zijn opvolger Paschal Donohoe (tevens minister van Financiën van Ierland) 
daarmee heeft opgezadeld. Wij laten dan ook aan de Press Office van de Eurogroup (e-mail: 
press.office@consilium.europa.eu) en de Press Office van het ministerie van Financiën van Ierland                 
(e-mail: pressoffice@finance.gov.ie), - als ook aan voormalig minister Yanis Varoufakis van 
Griekenland (e-mail: yanisvaroufakis@gmail.com en yanisv@econ.uoa.gr) die door toedoen van 
PvdA-President Jeroen Dijsselbloem van de Eurogroup vroegtijdig als Grieks minister van Financiën 
is opgestapt -, een kopie toekomen van dit sommatieverzoek aan Schipper Accountants B.V.   

Het is voormalig PvdA-Minister Jeroen Dijsselbloem in Kabinet-Rutte II (VVD en PvdA) die dit 
belastingcontrolesysteem van “dief is eigen gevangenisbewaker” op ministerieel niveau heeft 
voortgezet en daarmee zijn opvolgende CDA-Minister Wopke Hoekstra van Financiën in het Kabinet-
Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) heeft opgezadeld, die niet anders kan dan dat voort te zetten omdat 
zijn politieke partijgenoot voormalig CDA-Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager van Financiën in het  
Kabinet Balkenende-IV (CDA, PvdA en CU) dit alles heeft veroorzaakt onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van voormalig PvdA-Minister Wouter Bos van Financien in dat kabinet.     .  
 
Het is CDA Tweede kamerlid Pieter Omtzigt die hieraan met zijn onderzoek naar de “toeslagaffaire” 
een einde wilde maken en waarop het Kabinet-Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) is gevallen. Dit geeft 
ook een verklaring voor het feit dat benevens de VVD en D66 ook de CDA met het aanbieden van een 
“functie elders” van het democratisch gekozen CDA Tweede kamerlid Pieter Omtzigt af wil. Dit geeft 
ook een verklaring voor het feit dat de hiervoor bestuurlijk verantwoordelijke 150 Tweede Kamerleden 
dit probleem nooit met een meerderheid van stemmen krijgen opgelost. Dit om de eenvoudige reden 
dat alle politieke partijen die vanaf Kabinet-Balkenende-IV tot en met het Kabinet-Rutte III daarin 
betrokken zijn geraakt (zijnde de politieke CDA, VVD, D66, PvdA en CU) thans over 87 Tweede 
Kamerzetels beschikken (wat een ruime meerderheid is in de Tweede Kamer) en kunnen rekenen op 
gedoogsteun van de PVV (17 zetels). Dit betekent dat dit probleem van buiten Nederland zal moeten 
worden opgelost.  
 
Het is de veroorzakende Paul Dinkgreve die als voorzitter van SRA alle 375 accountants- en 
advieskantoren vertegenwoordigt in het hoofdbestuur van MKB Nederland, waarin hij samenzit met 
voormalig VVD-minister Henk Kamp van VROM (2002-2003), Defensie (2003-2007), Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (2010-2012) en Economisch Zaken (2012-2017), die als voorzitter van ActiZ 
circa 400 zorgorganisaties met twee miljoen ouderen en chronisch zieken vertegenwoordigt. Het is 
vervolgens deze voormalige VVD-minister Henk Kamp die op zijn beurt vanaf februari 2018 MKB 
Nederland vertegenwoordigt in de Sociaal-Economische Raad (SER) onder voorzitterschap van 
Mariëte Hamer, - die vanaf 22 januari 2008 tot 17 juni 2010 fractievoorzitter van de PvdA in de 
Tweede Kamer is geweest -, en die op 11 mei 2021 is benoemd tot formateur met als opdracht een 
nieuw kabinet onder VVD-Minister-President Mark Rutte (Rutte IV) te formeren. Dit alles met de 
bedoeling om in het nieuw te vormen kabinet Rutte IV dit alles te kunnen blijven voortzetten.                             
Om die reden laten wij hiervan een kopie toekomen aan PvdA-formateur Mariëte Hamer als 
secretariaatsvoorzitter van de SER (e-mail: secretariaatvoorzitter@ser.nl) met het verzoek om de 
inhoud van dit sommatieverzoek aan Schipper Accountants B.V. mee te betrekken in de formatie van 
het nieuw te vormen kabinet Rutte IV.     
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Omdat de Wereldbank, Washington, D.C. 1818 H Street, NW Washington, D.C. 20433, hiervan  
het grootste slachtoffer is laten wij hen (per e-mail: akonate@worldbank.org), als ook aan de   
nevenvestigingen in de verschillende landen, van dit sommatieverzoek aan Schipper Accountants 
B.V. een kopie toekomen. Dit des te meer deze twee gezamenlijk bevoegde bestuurders J.A.M. (Jan) 
van der Zandt en G.J. (Bert) Kole van Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) vanuit Nederland, 
via hun eigen netwerken en die van hun vrienden, daarmee blijven doorgaan tot het moment dat zij via 
deze infiltratie in de Nederlandse politiek vanuit de Europese Unie alle EU-landen kunnen dwingen tot 
“Totalitarisme“ en vanuit de Verenigde Naties alle VN-landen kunnen dwingen tot “Totalitarisme“.  
 
Als feitelijke en wettelijke onderbouwing daarvan vindt u hieronder bijgevoegd een tabel van 
Nederlandse bedrijven waarin de twee gezamenlijk bevoegde bestuurders J.A.M. (Jan) van der 
Zandt en G.J. (Bert) Kole van Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) persoonlijk een 
betrokkenheid hebben en waarmee zij (omwille van onrechtmatige persoonlijke verrijking) met behulp 
van Kabinet-Balkenende-IV (CDA, PvdA en CU), Kabinet-Rutte I (VVD en CDA met gedoogsteun van 
PVV), Kabinet-Rutte II (VVD en PvdA) en Kabinet-Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) van de Staat der 
Nederlanden een “Politiestaat” hebben gemaakt die wordt gekenmerkt door “Totalitarisme“.   
 
 

 
Bedrijven  
(KvK-nummer)  
(oprichtingsdatum) 
(activiteiten)  
(handelsnamen)  
(internetadres)  
 
 

 
Bestuurder(s) / Vennoten   
(Bevoegdheden)  
(Gevolmachtigde)  
 
 

 
Aandeelhouder(s)  
(KvK-nummer of natuurlijke personen)   

 
Schipper Accountants B.V. 
(KvK-nummer 22058060) 
(opgericht: 01-06-2005)  
(SBI-code 69201 Registeraccountants; 
SBI-code 69202 Accountants-
administratieconsulenten; SBI-code 
70222 Advisering op gebied van 
management en bedrijfsvoering; SBI-
code 69204 Belastingconsulenten) 
(handelsnamen: Schipper; ORZ 
Accountants en Belastingadviseurs; 
Triple J; Schipper Accountants; 
Schipper Accountants B.V.)           
 

 
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
Bestuurders (gezamenlijk bevoegd) 
Gevolmachtigden tot EUR 50.000,- : 
J.C.W.J. (Maron) Gosens;  
K.A.L. (Koen) Laseroms; J.J. (Jan) 
Jongekrijg; Edwin van Tatenhove; M.D. 
(Marco) Hofma; J.A.P. (John) Swaanen, 
S.A.J. (Sebastian) van Wijk;  
Johny Groen; A.C. (Ronald) Dekker; 
E.A. (Edwin) Moens; R.G. (Rutger) 
Groenewegen; P.C. (Peter) Donze;  
J.J. (Jan) Rutjes; E.L. (Erik) Vermeij; 
J.C. (Coen) Polderman; A.T. Maaskant; 
H.M.F. de Jong)  
    

 
Coörporate Groep U.A.  
(KvK-nummer 64929051) 
Enig aandeelhouder met als 
bestuurders:  
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
(Gezamenlijk bevoegd)  
  
ATTENTIE 
Bijna alle 17 gevolmachtigden (lees 
hiernaast) beschikken over een 
netwerk van eigen bedrijven, 
waaronder J.C.W.J. (Maron) Gosens 
waarvan u het bewijs hieronder in 
deze tabel vindt bijgevoegd.  
 
 

 
Coörporate Groep U.A.  
(KvK-nummer 64929051) 
(opgericht: 30-12-2015) 
(SBI-code: 94997 Overige 
belangenbehartiging)   
 
 

 
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
Bestuurders (gezamenlijk bevoegd) 
 

 

 
J.C.W. Gosens Belastingadvies B.V.  
(KvK-nummer 18054421) 
(opgericht: 15-01-1999)  
(SBI-code 69204 
Belastingconsulenten. Het verlenen 
casu quo verstrekken van financieel 
economische diensten en adviezen, 
het geven van beleggings- en 
belastingadviezen, het voeren van 
administraties en het uitvoeren van 
controle op administraties en het 
beheer van vermogens)    
 

 
Hannemar Holding B.V.  
(KvK-nummer 18054383) 
Bestuurder (Alleen/zelfstandig bevoegd)  
 
ATTENTIE  
J.C.W.J. (Maron) Gosens  
werkt als tot EUR 50.000,- bevoegde 
gevolmachtigde en als manager voor  
Schipper Accountants B.V. 
(KvK-nummer 22058060) onder  
de bestuurders: 
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
(Gezamenlijk bevoegd)  
 
 

 
Hannemar Holding B.V.  
(KvK-nummer 18054383) 
Enig aandeelhouder met als 
bestuurder: 
J.C.W.J. (Maron) Gosens 
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Hannemar Holding B.V.  
(KvK-nummer 18054383) 
(opgericht: 15-01-1999) 
(SBI-code 70102 Holdings (geen 
financiële). Het beleggen van 
vermogen in registergoederen, 
roerende goederen, 
schuldvorderingen, aandelen en 
overigens al hetgeen voorwerp van 
beleggen kan zijn; beheren, managen   
 

 
J.C.W.J. (Maron) Gosens  
Bestuurder, Alleen/zelfstandig bevoegd   

 
ATTENTIE  
J.C.W.J. (Maron) Gosens  
werkt als tot EUR 50.000,- bevoegde 
gevolmachtigde en als manager voor  
Schipper Accountants B.V. 
(KvK-nummer 22058060) onder  
de bestuurders: 
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
(Gezamenlijk bevoegd)  
 

 
Fargos B.V.  
(KvK-nummer 76591921) 
(opgericht: 05-12-2019) 
(SBI-code 70102 -Holdings (geen 
financiële) Het oprichten van, het 
deelnemen in, het samenwerken met, 
het financieren van, het zich op 
andere wijze interesseren bij, het 
voeren van beheer en van het bestuur 
over het geven van adviezen en het 
verlenen van diensten aan andere 
vennootschappen en ondernemingen) 
 

 
J.C.W.J. (Maron) Gosens  
(bestuurder A) 
J.M. Gosens-van Rijsbergen  
(bestuurder B) 
Gezamenlijk bevoegd  

 
ATTENTIE  
J.C.W.J. (Maron) Gosens  
werkt als tot EUR 50.000,- bevoegde 
gevolmachtigde en als manager voor  
Schipper Accountants B.V. 
(KvK-nummer 22058060) onder  
de bestuurders: 
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
(Gezamenlijk bevoegd)  
 

 
Stichting Administratiekantoor 
Klavertje vier  
(KvK-nummer 81384254) 
(opgericht: 29-12-2020) 
(SBI-code 6420 Financiële Holdings. 
Het tegen uitgifte certificaten op naam 
verwerven van certificaten van 
aandelen in de vennootschap) 
 

 
J.C.W.J. (Maron) Gosens  
Bestuurder, Alleen/zelfstandig bevoegd   

 
ATTENTIE  
J.C.W.J. (Maron) Gosens  
werkt als tot EUR 50.000,- bevoegde 
gevolmachtigde en als manager voor  
Schipper Accountants B.V. 
(KvK-nummer 22058060) onder  
de bestuurders: 
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
(Gezamenlijk bevoegd)  
 

 
J.A.M. van der Zandt Accountants 
B.V. (KvK-nummer 18047821)  
(opgericht: 20-02-1997) 
(SBI-code: 69201 – Register-
accountants. Het doen uitoefenen van 
het beroep van (openbaar) 
registeraccountant.   

 
Elihanoor Beheer B.V.  
(KvK- nummer 18040665)  
met als enig bestuurder  
J.A.M. (Jan) van der Zandt  
 
ATTENTIE  
J.A.M. (Jan) van der Zandt is gelijktijdig 
bestuurder van Schipper Accountants 
B.V. en via complexe BV en VOF 
constructies ook van Credion Zeeland,  

 
Elihanoor Beheer B.V.  
(KvK- nummer 18040665)  
met als enig aandeelhouder 
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
 
ATTENTIE  
J.A.M. (Jan) van der Zandt is 
gelijktijdig bestuurder van Schipper 
Accountants B.V. en via complexe 
BV en VOF constructies ook van 
Credion Zeeland,  
 

 
Elihanoor Beheer B.V.  
(KvK- nummer 18040665) 
(opgericht: 13-01-1995) 
(SBI-code: 6420 – Financiële holdings 
Beheer van vermogen) 
 

 
J.A.M. (Jan) van der Zandt  
Bestuurder, Alleen/zelfstandig bevoegd   
 
ATTENTIE  
J.A.M. (Jan) van der Zandt is gelijktijdig 
bestuurder van Schipper Accountants 
B.V. en via complexe BV en VOF 
constructies ook van Credion Zeeland, 
 

 
J.A.M. (Jan) van der Zandt  
Enig aandeelhouder  
 
ATTENTIE  
J.A.M. (Jan) van der Zandt is 
gelijktijdig aandeelhouder van 
Schipper Accountants B.V. en via 
complexe BV en VOF constructies ook 
van Credion Zeeland, 
 

 
Groenewegen & Lukaart Corporate 
Finance B.V.  
(KvK-nummer 24439545) 
(opgericht: 11-07-2008) 
(SBI-code: 70221 Organisatie-
adviesbureaus) 
(handelsnamen: Groenewegen & 
Lukaart Corporate Finance B.V. en  
Schipper Corporate Finance)            
 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911)  
met de bestuurders:  
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
 
 
 
 
 
   
 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911) 
(enig aandeelhouder)  
met als enig aandeelhouder:  
Coörporate Groep U.A.  
(KvK-nummer 64929051)  
met als bestuurders:   
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
(Gezamenlijk bevoegd)  
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euroMerger Holland B.V.   
(KvK-nummer 66222508) 
(opgericht: 10-06-2016) 
(SBI-code: 6831 Bemiddeling bij 
handel, huur of verhuur van onroerend 
goed; SBI-code 7490 Overige 
zakelijke dienstverlening; SBI-code 
70221 Organisatie-adviesbureaus. 
Financiële dienstverlening, het 
bemiddelen, het doen van 
waarderingen en het uitbrengen van 
deskundigen rapporten alle op het 
gebied van koop en verkoop van 
ondernemingen).    
 
 
 
 
 
 
EXTRA – EXTRA - ATTENTIE 
 
Het is deze P.C.J. (Paul) Dinkgreve 
die als  voorzitter van SRA alle 375 
accountants- en advieskantoren 
vertegenwoordigd in het hoofdbestuur 
van MKB Nederland, waarin hij 
samenzit met voormalig VVD-minister 
Henk Kamp van VROM (2002-2003), 
Defensie (2003-2007), Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (2010-2012) en 
Economisch Zaken (2012-2017), die 
als voorzitter van ActiZ circa 400 
zorgorganisaties met twee miljoen 
ouderen en chronisch zieken 
vertegenwoordigd. Het is vervolgens 
deze voormalige VVD-minister  
Henk Kamp die op zijn beurt vanaf 
februari 2018 MKB Nederland 
vertegenwoordigt in de Sociaal-
Economische Raad (SER) onder 
voorzitterschap van Mariëte Hamer, - 
die vanaf 22 januari 2008 tot 17 juni 
2010 fractievoorzitter van de PvdA in 
de Tweede Kamer is geweest -, en  
die op 11 mei 2021 is benoemd tot 
formateur met als opdracht een nieuw 
kabinet onder VVD-Minister-President 
Mark Rutte (Rutte IV) te formeren.  
.   
 

 
Groenewegen & Lukaart Corporate 
Finance B.V. (KvK-nummer 24439545)  
JAN© Fusies & Overnames B.V.  
(KvK-nummer 37162210)  
HLB Matchers B.V.  
(KvK-nummer 18042183) 
(gezamenlijk bevoegd) 
  
EXTRA - ATTENTIE 
 
P.C.J. (Paul) Dinkgreve is:  
1) vanaf 1979 - heden          

Eigenaar , JAN Accountants & 
Belastingadviseurs 

2) vanaf 2014 - heden  
Bestuurslid, MKB Nederland  

3) vanaf 2008 - heden 
Bestuursvoorzitter, SRA 
Accountantskantoren 
 

Het is deze P.C.J. (Paul) Dinkgreve die 
als bestuursvoorzitter namens SRA voor 
375 accountants- en advieskantoren, 
samen met CDA-Staatssecretaris Jan 
Kees de Jager met in zijn portefeuille 
“Fiscale Zaken en Belastingdienst” in het 
Kabinet-Balkenende-IV (CDA, PvdA en 
CU) het “Convenant over kwaliteit van 
fiscale aangifte van SRA-kantoren 
tussen Belastingdienst en SRA”  
heeft ondertekend onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van voormalig 
PvdA-Minister Wouter Bos van 
Financiën, waarmee de Staat der 
Nederlanden vanaf die tijd een 
“Politiestaat” is geworden die wordt 
gekenmerkt door “Totalitarisme“ onder 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
huidig CDA-Minister Wopke Hoekstra 
van Financiën. Het is huidig CDA-
Minister Wopke Hoekstra van Financiën 
die op 28 oktober 2018 deze Wouter 
Bos heeft benoemd als CEO van de 
private onderneming Invest-NL en aan 
deze private onderneming 2,5 miljard 
euro (met belastinggeld verkregen) 
staatssteun heeft gegeven voor het 
plegen van “rechtsstaat ondermijnende 
criminaliteit” ten gunste van de 
wereldwijd geïnfiltreerde internationaal 
georganiseerde “Vastgoedmaffia”. . 
 

 
ATTENTIE 
 
Op deze wijze heeft Schipper 
Accountants B.V. (KvK-nummer 
22058060) met als bestuurders: 
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
zich juridisch verbonden aan: 
 
1) JAN© Fusies & Overnames 

B.V. (KvK- nummer 37162210) 
wat zit gevestigd op hetzelfde 
adres als JAN© Accountants en 
Adviseurs (KvK-nummer 
34099996) met als eigenaar   
P.C.J. (Paul) Dinkgreve  
 

2) HLB Matchers B.V. (KvK-
nummer 18042183) met als 
directeur Bart de Volder 
onderdeel van HLB Van Daal 
Adviseurs en Accountants BV 
(KvK-nummer70121974) met als 
eigenaar Sjack Das die in Noord 
Brabant en Limburg zeven 
vestigingen heeft, waaronder in 
Schijndel (Meierijstad). Deze 
accountantsorganisatie staat 
ondernemingen bij met onder 
meer bedrijfsadvies, 
accountantsdiensten, fiscaal en 
juridisch advies, administratieve 
en ict-ondersteuning en HRM 
advisering en uitvoering en maakt 
onderdeel uit van een HLB-
netwerk met member firms in 
ruim 150 landen en 700 kantoren.     

  

 
Sigma Personeel & Organisatie B.V.  
(KvK-nummer 22027629) 
(opgericht: 06-07-1989) 
(SBI-code: 70221 Organisatie-
adviesbureaus; SBI-code 70222 
Advisering op gebied van 
management en bedrijfsvoering) 
 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911)                      
met de bestuurders:  
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
  
 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911) 
met als enig aandeelhouder:  
Coörporate Groep U.A.  
(KvK-nummer 64929051)  
met als bestuurders:   
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
(Gezamenlijk bevoegd)  
 

 
Sigma Personeelsdiensten B.V.  
(KvK-nummer 20142274) 
(opgericht: 26-06-2008) 
(SBI-code 70222 Advisering op gebied 
van management en bedrijfsvoering; 
SBI-code 78202 Uitleenbureaus;          
SBI-code 85592 Bedrijfsopleiding en 
training) 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911)                      
met de bestuurders:  
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
 
 
 
 
 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911) 
met als enig aandeelhouder:  
Coörporate Groep U.A.  
(KvK-nummer 64929051)  
met als bestuurders:   
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
(Gezamenlijk bevoegd)  
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Hubbae B.V.  
(KvK-nummer 81095201) 
(opgericht: 27-11-2020) 
(SBI-code 6201 Ontwikkelen, 
produceren en uitgeven van software; 
SBI-code 6420 Financiële Holdings)  
 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911)                      
met de bestuurders:  
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911) 
(enig aandeelhouder)  
met als enig aandeelhouder:  
Coörporate Groep U.A.  
(KvK-nummer 64929051)  
met als bestuurders:   
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
(Gezamenlijk bevoegd)  
 
 

 
Hubbae Software B.V.  
(KvK-nummer 81095244) 
(opgericht: 27-11-2020) 
(SBI-code 5829 Overige uitgeverijen 
van software; SBI-code 6420 
Financiële Holdings)  
 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911)                      
met de bestuurders:  
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911) 
(enig aandeelhouder)  
met als enig aandeelhouder:  
Coörporate Groep U.A.  
(KvK-nummer 64929051)  
met als bestuurders:   
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
(Gezamenlijk bevoegd)  
 

 
Schipper Pensioenadvies B.V.  
(KvK-nummer 55050352) 
(opgericht: 15-06-2012) 
(SBI-code 6420 Financiële Holdings; 
SBI-code 66292 Actuariële en 
pensioenadviesbureaus, beheer en 
administratie van pensioenvermogens) 
 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911)                      
met de bestuurders:  
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911) 
(enig aandeelhouder)  
met als enig aandeelhouder:  
Coörporate Groep U.A.  
(KvK-nummer 64929051)  
met als bestuurders:   
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
(Gezamenlijk bevoegd)  
 

 
OAZ B.V.   
(KvK-nummer 22045480) 
(opgericht: 07-05-2020) 
(SBI-code 70221 Organisatie-
adviesbureaus, SBI-code 6201 
Ontwikkelen, produceren en uitgeven 
van software, SBI-code 6311 
Gegevensverwerking, webhosting en 
aanverwante activiteiten) 
(handelsnamen: OAZ B.V. en OAZ 
Subsidie Advies)  
 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911)                      
met de bestuurders:  
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
 

 
Stichting Administratiekantoor OAZ 
Subsidie Advies  
(KvK-nummer: 22045480) 
(enig aandeelhouder)  
met als bestuurders: 
G.J. (Bert) Kole 
G.J.W.M. (Gerard) Helmig 
A.L.(Ad) Fröberg.  
(Gezamenlijk bevoegd)  
     

 
Stichting Administratiekantoor OAZ 
Subsidie Advies  
(KvK-nummer: 59465166) 
(opgericht: 16-12-2013) 
(SBI-code 66191 Administratie-
kantoren voor aandelen en obligaties. 
Het tegen uitgifte van certificaten op 
naam verwerven van aandelen in de 
vennootschap) 
 

 
G.J. (Bert) Kole 
G.J.W.M. (Gerard) Helmig 
A.L.(Ad) Fröberg.  
(Bestuurders, Gezamenlijk bevoegd)  
 

 

 
Stichting Administratiekantoor  
SG Beheer  
(KvK-nummer: 81422717) 
(opgericht: 29-12-2020) 
(SBI-code 66191 (Administratie-
kantoren voor aandelen en obligaties. 
Het tegen uitgifte van certificaten op 
naam verwerven van aandelen in de 
vennootschap) 
 
 

 
J.A.P. (John) Swaanen    
S.A.J. (Sebastian) van Wijk  
R.G. (Rutger) Groenewegen    
(Bestuurders, Gezamenlijk bevoegd)                                                                        

 
ATTENTIE 
De Bestuurders:  

• J.A.P. (John) Swaanen,-   

• S.A.J. (Sebastian) van Wijk                           

• R.G. (Rutger) Groenewegen   
zijn tot EUR 50.000,- gevolmachtigden 
in het bedrijf Schipper Accountants 
B.V. (KvK-nummer 22058060) onder 
de bestuurders:  
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
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OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911) 
(opgericht: 02-08-2002) 
(SBI-code 6420 Financiële holdings 
Beheer en beleggingen)  
 

 
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
Bestuurders  
(Alleen/zelfstandig bevoegd) 
 

 
Coörporate Groep U.A.  
(KvK-nummer 64929051) 
(enig aandeelhouder) 
met als bestuurders:   
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
(Gezamenlijk bevoegd)  
 
 

 
Coörporate Groep U.A.  
(KvK-nummer 64929051) 
(opgericht: 30-12-2015) 
(SBI-code: 94997 Overige 
belangenbehartiging)  
 
 

 
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
Bestuurders (gezamenlijk bevoegd) 
 

 

 
Schipper Financieringsadvies B.V.  
(KvK-nummer 61866539) 
(opgericht: 12-11-2014) 
(SBI-code 66193 Hypotheek- en 
kredietbemiddeling, 
geldwisselkantoren, bank- en 
spaaragentschappen e.d.  
Zakelijke dienstverlening gericht op 
het verzorgen van kredietaanvragen, 
kredietbemiddelng en 
bedrijfseconomische adviesdiensten 
gericht op financieringen; Holding-en 
financieringsactiviteiten) 
(handelsnamen: Schipper 
Financieringsadvies, Credion 
Drechtsteden, Credion Goes) 
 
 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911)                      
met de bestuurders:  
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
 
 
 
 
 
Het wettelijke bewijs dat J.A.M. (Jan) 
van der Zandt en G.J. (Bert) Kole 
de bestuurders zijn van “Credion 
Drechtsteden” en “Credion Goes”  
met een gezamenlijke bevoegdheid.     
 

 
OAZ Holding B.V. 
(KvK-nummer 22050911) 
(enig aandeelhouder)  
met als enig aandeelhouder:  
Coörporate Groep U.A.  
(KvK-nummer 64929051)  
met als bestuurders:   
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
 
Het wettelijke bewijs dat J.A.M. 
(Jan) van der Zandt en G.J. (Bert) 
Kole de enige aandeelhouders zijn 
van “Credion Drechtsteden” en 
“Credion Goes” met een 
gezamenlijke bevoegdheid.  

 
BIZ Zuid-West (V.O.F) 
(KvK-nummer 81100701) 
(opgericht: 01-12-2020) 
(SBI-code 70221 Organisatie-
adviesbureaus; SBI-code 70222 
Advisering op het gebied van 
management en bedrijfsvoering) 
(handelsnamen: Credion 
Drechtsteden, Credion 
Drechtsteden en Zeeland,  
Credion Zeeland en Drechtsteden, 
Credion Zeeland, BIZ Zuid-West;  
BIZ Financieren; BIZ Mediation) 
Internetadres: www.credion.nl   
 
 

 
Dirk de Jong  
Johannes Jan (Hans) van Dienst 
Vennoten (Ieder bevoegd tot een bedrag 
van EUR 1.000,- met overige beperkte 
maatregelen)  
Deze beperkte bevoegdheden zijn 
opgelegd door Schipper 
Financieringsadvies B.V.  
en derhalve door:  
J.A.M. (Jan) van der Zandt 
G.J. (Bert) Kole 
(Alleen/zelfstandig bevoegd) 

 
ATTENTIE  
 
Dirk de Jong werkt voor CREDION 
onder de valse naam Dick de Jong 
met als e-mail: ddejong@credion.nl  
en heeft op zijn woonadres zijn eigen 
bedrijf DédeJé B.V. (KvK-nummer 
59179449) gevestigd.   
Op het woonadres van Hans van 
Dienst met als e-mail: 
hvandienst@credion.nl zit het bedrijf 
Jacco Louwerse Holding B.V.  
(KvK-nummer 61154547) gevestigd.   
 

 
DédeJé B.V.  
(KvK-nummer 59179449) 
(opgericht: 07-11-2013)  
(statutaire zetel in woning van Dirk de 
Jong)(SBI-code 6420 Financiële 
Holdings; SBI-code 64303 
Beleggingsinstellingen met beperkte 
toetreding)  
 
 

 
Dirk de Jong 
Bestuurder, Alleen/zelfstandig bevoegd 
 
 

 
Dirk de Jong 
(Enig aandeelhouder)   

 
Jacco Louwerse Holding B.V.  
(KvK-nummer 61154547) 
(opgericht: 25-07-2014) 
(statutaire zetel in woning van Hans 
van Dienst)(SBI-code 6420 Financiële 
Holdings)   
 
    
 

 
Jacobus Jan (Jacco) Louwerse 
Tanja Anna Westenborg  
Bestuurders, Alleen/zelfstandig bevoegd  

 
Jacobus Jan Louwerse 
(Enig aandeelhouder)    
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Q-Flights B.V.  
(KvK-nummer 61171425) 
(opgericht: 29-07-2014) (statutaire 
zetel in woning van Hans van 
Dienst)(SBI-code 5110 Personen  
door de lucht, SBI-code 5121 
Goederenvervoer door de lucht)        
 

 
Jacobus Jan (Jacco) Louwerse 
Tanja Anna Westenborg  
Bestuurders, Alleen/zelfstandig bevoegd 
 

 
Jacobus Jan Louwerse 
(Enig aandeelhouder)    

 
Credion Associatie B.V.    
(KvK-nummer 54039355) 
(opgericht: 29-11-2011) 
(SBI-code 70221 Organisatie-
adviesbureaus. Het voeren van 
management en het adviseren van 
ondernemingen, instellingen en 
overheid, in binnen en buiten 
Nederland. Het verkrijgen en verlenen 
van rechten tot het gebruik van 
systemen voor het beheer en  
de exploitatie van (handels) 
ondernemingen (franchising)  
 
Heeft 48 vestigingen, waaronder   
Credion Zeeland, met 5 onder-
vestigingen in Zeeland, via 
bovengenoemde BV-constructies  
onder alleen/zelfstandige bevoegdheid 
van J.A.M. (Jan) van der Zandt en 
G.J. (Bert) Kole met beperkte 
bevoegdheden gedreven door de 
daarvoor in het leven geroepen Dirk 
de Jong (onder de valse naam van 
Dick de Jong) en Hans van Dienst  
onder de naam BIZ Zuid-West 
(V.O.F)(KvK-nummer 81100701) met 
als Internetadres: www.credion.nl)    
 
EXTRA - ATTENTIE  
De natuurlijke personen; 

• K.J. (Carlo) van der Weg 

• J.P. (Jacob) Nammensma 

• Bartie (Bart) van der Meer 

• D.A. (Durk) van der Meer  
zijn vanuit deze door hen opgezette 
B.V. en V.O.F. constructies 
verantwoordelijk voor het feit dat maar 
liefst 120 geldverstrekkers (waaronder 
genoemde acht grote banken) in de 
macht zijn gekomen van een  
netwerk-organisatie die bestuurlijk 
verantwoordelijk minister van 
Financiën (thans: CDA-Minister 
bestuurlijk verantwoordelijk CDA   
Wopke Hoekstra van Financiën) 
dwingen tot “Totalitarisme“. 
 

 
Fortion Holding B.V.   
(KvK-nummer 01121985) 
met de bestuurders:  
K.J. (Carlo) van der Weg 
J.P. (Jacob) Nammensma 
PMH Investments B.V.  
(KvK-nummer 01053000) 
(Gezamenlijk bevoegd)  
PMH Investments B.V.  
(KvK-nummer 01053000) 
heeft de bestuurders: 
Bartie (Bart) van der Meer 
D.A. (Durk) van der Meer  
(Durk is zoon van Bart) 
(Alleen/zelfstandig bevoegd) 
Het is in dit kader goed om te weten dat 
dezelfde Bart van der Meer benevens 
directeur en grondlegger voor de 
oprichting van PMH Investments B.V.  
ruim 25 jaar binnen de Rabobank als 
regionaal directeur werkzaam is geweest 
en vanaf 7 juni 2013 tot op heden 
werkzaam is als CEO van Ausnutria 
Dairy Corporation Ltd.in Hong Kong  
die met grote investeringen vanuit 
Nederland actief is op de Chinese markt.     
 
ATTENTIE  
Credion Associatie B.V. kent maar liefst 
44 partners, waaronder:  

• Schipper Accountants B.V. 
(KvK-nummer 22058060); 

• Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (met als huidig 
bestuurlijk verantwoordelijk VVD-
minister B. (Bas) van ’t Wout 
van Economische Zaken en 
Klimaat); 

Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs 
geleverd dat via deze constructie van 
Credion Associatie B.V. huidig VVD-
minister B. (Bas) van ’t Wout van 
Economische Zaken en Klimaat een 
juridisch partner is van de directeuren  
J.A.M. (Jan) van der Zandt en  
G.J. (Bert) Kole van Schipper 
Accountants B.V.       

 
Fortion Holding B.V.   
(KvK-nummer 01121985) 
(enig aandeelhouder) 
met als aandeelhouders:  
K.J. (Carlo) van der Weg 
J.P. (Jacob) Nammensma 
PMH Investments B.V.  
(KvK-nummer 01053000) 
(Gezamenlijk bevoegd)  
PMH Investments B.V.  
(KvK-nummer 01053000) 
heeft de bestuurders: 
Bartie (Bart) van der Meer 
D.A. (Durk) van der Meer  
(Durk is zoon van Bart)    
(Gezamenlijk bevoegd) 
 
ATTENTIE  
Credion Associatie B.V. kent maar 
liefst 120 geldverstrekkers, waaronder:  

• Rabobank (voormalige 
werkgever van Dirk de Jong 
en Hans van Dienst) 

• ABN-AMRO   

• ING-bank (de witwas-bank  
van Jan-Peter Balkenende)   

• SNS-bank (Volksbank) 
(Nederlandse Staatsbank)   

• ASN-bank (Volksbank)                  
(Nederlandse Staatsbank)   

• Van Lanschot  

• Triodos-bank    

• BNP Paribas (een van de 
grootste banken van de wereld)  

 
Hiermee hebben wij het wettelijke 
bewijs geleverd dat via deze 
constructie van Credion Associatie 
B.V. met de hulp van hun partner 
huidig VVD-minister B. (Bas) van ’t 
Wout van Economische Zaken en 
Klimaat de directeuren J.A.M. (Jan) 
van der Zandt en G.J. (Bert) Kole 
van Schipper Accountants B.V. de 
macht hebben verkregen over 120 
geldverstrekkers, waaronder 
bovengenoemde acht grote banken.     
 

 
Fortion Holding B.V.   
(KvK-nummer 01121985) 
(opgericht: 17-09-2007) 
(SBI-code 70221 Organisatie-
adviesbureaus, SBI-code 7490 
Overige specialistische zakelijke 
dienstverlening. Het voeren van 
management in en het adviseren  
van ondernemingen, instellingen en 
overheid, in-en buiten Nederland. Het 
ontwikkelen, verkrijgen en beheren 
van diverse franchiseformules 
alsmede het verlenen van rechten tot 
het gebruik van systemen voor het 
beheer en de exploitatie van  
 

 
Fortion Holding B.V.   
(KvK-nummer 01121985) 
met de bestuurders:  
K.J. (Carlo) van der Weg 
J.P. (Jacob) Nammensma 
PMH Investments B.V.  
(KvK-nummer 01053000) 
(Gezamenlijk bevoegd)  
PMH Investments B.V.  
(KvK-nummer 01053000) 
heeft de bestuurders: 
Bartie (Bart) van der Meer 
D.A. (Durk) van der Meer  
(Durk is zoon van Bart) 
(Alleen/zelfstandig bevoegd) 
 

 

https://www.credion.nl/zeeland
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vennootschap_onder_firma
http://www.credion.nl/
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/07/30/carlo-van-der-weg-oprichter-credion-over-ontwikkelingen-financiele-markt-de-grote-groei-is-eruit/
https://www.credion.nl/over-credion
https://pmhinvestments.nl/team/bart-van-der-meer/
https://pmhinvestments.nl/team/durk-van-der-meer/
https://www.credion.nl/samenwerking/geldverstrekkers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Totalitarisme#:~:text=3%20Noten-,Nadere%20defini%C3%ABring,weg%20naar%20een%20betere%20toekomst.
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/07/30/carlo-van-der-weg-oprichter-credion-over-ontwikkelingen-financiele-markt-de-grote-groei-is-eruit/
https://www.credion.nl/over-credion
https://pmhinvestments.nl/team/bart-van-der-meer/
https://pmhinvestments.nl/team/durk-van-der-meer/
https://pmhinvestments.nl/team/bart-van-der-meer/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rabobank
http://www.ausnutria.com.hk/en/global/home.php
http://www.ausnutria.com.hk/en/global/home.php
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.rvo.nl/
https://www.rvo.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bas_van_%27t_Wout
https://www.credion.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bas_van_%27t_Wout
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/07/30/carlo-van-der-weg-oprichter-credion-over-ontwikkelingen-financiele-markt-de-grote-groei-is-eruit/
https://www.credion.nl/over-credion
https://pmhinvestments.nl/team/bart-van-der-meer/
https://pmhinvestments.nl/team/durk-van-der-meer/
https://www.credion.nl/samenwerking/geldverstrekkers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rabobank
https://en.wikipedia.org/wiki/ABN_AMRO
https://nl.wikipedia.org/wiki/ING_(bank)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Peter_Balkenende
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Volksbank
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Volksbank
https://nl.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas
https://www.credion.nl/
https://www.credion.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bas_van_%27t_Wout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bas_van_%27t_Wout
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.credion.nl/samenwerking/geldverstrekkers
https://www.credion.nl/samenwerking/geldverstrekkers
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/07/30/carlo-van-der-weg-oprichter-credion-over-ontwikkelingen-financiele-markt-de-grote-groei-is-eruit/
https://www.credion.nl/over-credion
https://pmhinvestments.nl/team/bart-van-der-meer/
https://pmhinvestments.nl/team/durk-van-der-meer/
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handelsondernemingen  (franchising) 
het houden van merkrechten van 
franchiseformules.  
 

 
PMH Investments B.V.  
(KvK-nummer 01053000) 
(opgericht: 26-11-1985) 
(SBI-code 64923 
Participatiemaatschappijen.  
Het participeren in Nederlandse 
ondernemingen met een stevig 
groeipotentieel. Het beleggen van 
vermogen in en het voeren van het 
beheer over aandelen.    
 
 
 
 

 
Bartie (Bart) van der Meer 
D.A. (Durk) van der Meer  
Bestuurders, Alleen/zelfstandig bevoegd  
(Durk is zoon van Bart) 
 
 
 

 

 
ATTENTIE  
 
Bart van der Meer is vanaf 7 juni 
2013 tot op heden werkzaam als CEO 
van Ausnutria Dairy Corporation Ltd. 
in Hong Kong die met grote 
investeringen vanuit Nederland actief 
is op de Chinese markt. Zijn zoon 
Durk van der Meer bekleedt benevens 
bestuurder van PMH Investments 
B.V. ook de volgende functies:  

• Niet-uitvoerend directeur van 
Ventus Groep BV (vanaf jan. 
2005 -heden);   

• Niet-uitvoerend directeur van 
Credion (vanaf jan. 2009 -
heden);  

• Niet-uitvoerend directeur van 
Fundion (vanaf okt. 2017 -
heden);  

• Voorzitter ‘VVE De Opslach 
Heerenveen” (vanaf jul. 2009 -
heden);       

 

 
 
 

2e bewijsstukken van Totalitarisme vanuit Schipper Accountants B.V.    
 
Dit door het SRA-bestuur (thans zijnde: P.C.J. (Paul) Dinkgreve RA, D.M. (Diana) Clement AA RA, 
R.R. (Roland) Ogink RA, drs. S.G.C. (Stephan) Seijkens RA, H. (Harry) Marissen AA en Mieke 
Herinckx-Meijer) opgemaakte en ondertekende “Convenant over kwaliteit van fiscale aangifte van 
SRA-kantoren tussen Belastingdienst en SRA” heeft ervoor gezorgd dat veel van de 375 zelfstandige 
accountantskantoren met 900 vestigingen in Nederland (waaronder met name Schipper Accountants 
B.V.) op kosten van de Nederlandse belastingbetalers alle ministers in Kabinet-Balkenende-IV (CDA, 
PvdA en CU), Kabinet-Rutte I (VVD en CDA met gedoogsteun van PVV), Kabinet-Rutte II (VVD en 
PvdA) en Kabinet-Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) onder de opvolgende Minister-Presidenten Jan-
Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) hebben gedwongen tot “Totalitarisme“ om in eerste 
instantie bij sommige van hun cliënten (waaronder A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen) 
en later bij al hun cliënten, - met het bewust inbrengen van valse naam, adres en woonplaats-
gegevens (NAW-gegevens) in hun eigen registratiesysteem dat als gevolg van het door het SRA-
bestuur met Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager van Financiën gesloten convenant door de 
belastingdienst moet worden overgenomen -, zonder een gerechtelijk vonnis met behulp van RAZZIA  
en het gebruik van “katvangers” en “spookbewoners” letterlijk alles te stelen, waarover geen enkel 
Tweede Kamerlid (uitgezonderd Pieter Omtzigt) ook maar een vraag durft te stellen. Omdat hiervoor 
onmiskenbaar het SRA-bestuur verantwoordelijk en aansprakelijk is laten wij ook aan hen (per e-mail: 
mmeijer@sra.nl) van dit sommatieverzoek aan Schipper Accountants B.V. een kopie toekomen.  
  
Dat door toedoen van het SRA-bestuur (thans zijnde: P.C.J. (Paul) Dinkgreve RA, D.M. (Diana) 
Clement AA RA, R.R. (Roland) Ogink RA, drs. S.G.C. (Stephan) Seijkens RA, H. (Harry) Marissen AA 
en Mieke Herinckx-Meijer) het bedrijf Schipper Accountants B.V. al heel erg ver is om met de hulp van 
de Nederlandse politiek via de door hen gecreëerde netwerken vanuit de Europese Unie alle EU-
landen te dwingen tot “Totalitarisme“ en vanuit de Verenigde Naties alle VN-landen te dwingen tot 
“Totalitarisme“ om daarmee zichzelf (en hun netwerk vrienden) met duizelingwekkende bedragen aan 
gestolen eigendommen en onroerende goederen te verrijken maken de feitelijke en wettelijke 
gegevens in de tabel hieronder glashelder:  
 
    
 
 

https://pmhinvestments.nl/team/bart-van-der-meer/
https://pmhinvestments.nl/team/durk-van-der-meer/
https://pmhinvestments.nl/team/bart-van-der-meer/
http://www.ausnutria.com.hk/en/global/home.php
https://ventusgroep.nl/
https://www.credion.nl/
https://www.fundion.nl/
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/convenant_belastingdienst_sra_dv3621z2ed.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/convenant_belastingdienst_sra_dv3621z2ed.pdf
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_IV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_III
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Peter_Balkenende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Peter_Balkenende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Rutte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Totalitarisme#:~:text=3%20Noten-,Nadere%20defini%C3%ABring,weg%20naar%20een%20betere%20toekomst.
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kees_de_Jager
https://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katvanger#:~:text=Een%20katvanger%20is%20iemand%20die,de%20justiti%C3%ABle%20autoriteiten%20te%20houden.
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
mailto:mmeijer@sra.nl
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.sra.nl/over-sra/over-ons/organisatie/bestuur
https://www.schipperaccountants.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Totalitarisme#:~:text=3%20Noten-,Nadere%20defini%C3%ABring,weg%20naar%20een%20betere%20toekomst.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Totalitarisme#:~:text=3%20Noten-,Nadere%20defini%C3%ABring,weg%20naar%20een%20betere%20toekomst.
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ALARM!!!!!! Dit MOET de EUROPESE COMMISSIE en EUROPEES PARLEMENT en EUROJUST en EUROPOL weten 

  

 
Bedrijven  
(KvK-nummer /Company No)  
(Oprichtingsdatum) 
(Bezoekadres) (activiteiten)  
 

 
Oprichter /Bestuurders /Directeuren  
(Bevoegdheden)  
(Gevolmachtigde)  
 

 
Toelichting 
 

 
Stichting C.P.A. Associates 
Nederland   
(KvK-nummer 22050545) 
(Opgericht: 17-04-2002) 
(Bezoekadres: Koningin Beatrixlaan 
18, 7681 AG Vroomshoop) 
(SBI-code 69201) Registeraccountants. 
Het onderhouden van contacten en het 
samenwerken met buiten Nederland 
gevestigde organisaties en 
accountants, belastingdeurwaarders, 
organisatieadviseurs en juristen.  
(datum ontbinding: 30-04-2020) 
 
 
 

 
Bestuurders  
(Gezamenlijk bevoegd) 

• M.F. (Maurice) Buijs 
(bestuurder)  

• Pieter Mul 
(bestuurder)  

• M.F.J. (Martin) Hoskens 
 
ATTENTIE  
Valt vanaf 10 januari 2003 onder: 
CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL 
EMEA LIMITED 
(Company No: 4633067)  
(Bezoekadres: 120 EAST Road, 
London N1 6AA, dat is opgericht door 
de STANLEY DAVIS GROUP 
LIMITED, 120 EAST Road, London N1 
6AA, (Company No: 02413680) onder 
voorzitter Stanley Harold Davis. 
 
  

 
ATTENTIE  
Nog geen jaar na de oprichting van 
Stichting C.P.A. Associates 
Nederland (KvK-nummer 22050545) 
door directievoorzitter M.F. (Maurice) 
Buijs van de Schipper Group als 
directievoorzitter werd op 10 januari 
2003 door de STANLEY DAVIS 
GROUP LIMITED, 120 EAST Road, 
London N1 6AA, (Company No: 
02413680) onder voorzitter Stanley 
Harold Davis de private onderneming 
CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL 
EMEA LIMITED (Company No: 
4633067) opgericht, waarvan M.F. 
(Maurice) Buijs vanaf 10 januari 2003 
tot december 2016 voorzitter is 
geweest.  
 

 
CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL 
EMEA LIMITED 
(Company No: 4633067)  
(Opgericht: 10-01-2003) 
(Bezoekadres: 120 EAST Road, 
London N1 6AA, (Company No: 
02413680) 
 
ATTENTIE 
Directievoorzitter M.F. (Maurice) Buijs 
van de Schipper Group (Nederland, 
Goes) is vanaf 10 januari 2003 tot 
december 2016 voorzitter geweest van 
CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL 
EMEA LIMITED 
 
 
 

 
Oprichter 
 
STANLEY DAVIS GROUP LIMITED, 
120 EAST Road, London N1 6AA, 
(Company No: 02413680) 
 
Huidige directeuren:  

• Wim De Blay (België)(voorzitter) 

• Enrico Bressan.(Italië) 

• Andreas Klier (Duitsland) 

• Florian Hanslik (Zwitserland) 

• Kais Ben Hamadi (Tunesische 
Duitser)  

• Piyush Bhandari (Indisch)  

• Malcolm Mcgready (Secretaris) 
 

 
ATTENTIE  
 
Eerdere directeuren uit Nederland en 
België zijn:  
 

• Guy Hendrickx.(België)            
(2017 - 2019) 

• Renaud de Borman (België)            
(2004 - 2010) 

• Andreas Albertus Hens (België) 
(2003 - 2004) 

• Johannes Franciscus Cornelis 
van den Besselaar (Nederland) 
(2008- 2015) 

• Willem Steenhof  (Nederland) 
(2003) 
  

 
CPA ASSOCIATES BELGIUM vzw 
(ondernemingsnummer: 0462.288.459) 
(Opgericht: 25-10-2003) 
(Bezoekadres: Prins-Bisschopssingel 
34A, 3500 Hasselt) 
 
 
ATTENTIE 
Directievoorzitter M.F. (Maurice) Buijs 
van de Schipper Group (Nederland, 
Goes) is vanaf 10 januari 2003 tot 
december 2016 voorzitter geweest van 
CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL 
EMEA LIMITED en heeft tot die tijd 
deze Belgische bestuurders en hun 
Belgische Accountsbedrijven 
aangestuurd, wat later door Guy 
Hendrickx.(Lier, België van 2017 tot 
2019) en Wim De Blay (Meise, België 
van 2019 tot heden) is voortgezet.  
 
 
 
 

 
Huidige bestuurders:  
 

• Ludo Demeulenaere (voorzitter) 
(Oudenburg, België);   

• Wim De Blay 
(Meise, België);   

• Steven Gils 
(Tessenderlo) 

• Benedict Verstaen 
(Waregem, België);   

• Jurgen Opreel 
(Zoersel, België);   

• Stijn Splingaer 
(Herne, België);  

• Renaud de Borman 
(Wezembeek-Oppem, België);  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Eerdere bestuurders:  
 

• Jan Van Gaever (tot 05-10-2019) 
(De Panne, België);   

• Johan Dedoncker(tot 5-10-2019) 
(Kester, België);   

• Tania De Neef (tot 5-10-2019) 
(Kester, België);   

• Guy Hendrickx (tot 28-03-2018) 
(Lier, België);   

• Johan Jacobs (tot 28-03-2018) 
(Lier, voorheen Edegem, België);   

• Renaat De Rijcke (tot 28-03-
2018) (Oeselgem, België);   

• Jos Martens (tot 28-03-2018) 
(Sint-Truiden, België);   

• Alain Corneille (tot 20-06-2009) 
(Heist, België);   

• Guy Cremer (tot 20-06-2009) 
(Marche-en-Famenne, België);   

• Joseph-Michel Boes (tot 2006) 
(Kortrijk, België);  
 
 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_nl
https://www.europarl.europa.eu/portal/nl
https://www.eurojust.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.jan.nl/het-team/
https://www.wesselman-info.nl/over-wesselman/ons-team
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.deblaytax.be/nl/team
https://www.uwbemiddelaars.be/nl/bemiddelaars/hendrickx_guy/539
https://twitter.com/renauddeborman
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.uwbemiddelaars.be/nl/bemiddelaars/hendrickx_guy/539
https://www.uwbemiddelaars.be/nl/bemiddelaars/hendrickx_guy/539
https://www.deblaytax.be/nl/team
https://www.lievens.be/nl/over-ons
https://www.deblaytax.be/nl/team
https://www.deblaytax.be/nl/team
https://www.mgiworld.com/firms/dkf-fiduciaire-nv/
http://www.btw-lijn.be/Jurgen_Opreel
https://twitter.com/renauddeborman
https://www.uwbemiddelaars.be/nl/bemiddelaars/hendrickx_guy/539
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ALARM!!!!!! ATTENTIE  
De oprichter hiervan is de  
STANLEY DAVIS GROUP LIMITED, 
120 EAST Road, London N1 6AA, 
(Company No: 02413680) met als 
voorzitter Stanley Harold Davis en  
die bepaalt wat er moet gebeuren.  
     
 

 
ATTENTIE  
Valt vanaf de oprichting op 25-10-2003 
onder CPA ASSOCIATES 
INTERNATIONAL EMEA LIMITED 
(Company No: 4633067)  
(Bezoekadres: 120 EAST Road, 
London N1 6AA,) 

   
 

 

 

• Eddy de Bie (tot 2006) 
(België);  

• Geert van Ryckeghem (tot 2006) 
(België);  

• Andelin Schets (tot 2006) 
(België);  

• André Hens (tot 2006) 
(België);  

• Jaak Vandendriessche               
(tot 2006)(België);  

 

 
STANLEY DAVIS GROUP LIMITED, 
(Company No: 02413680)  
(Opgericht: 31-07-1989) 
(Bezoekadres: 120 EAST Road, 
London N1 6AA,) 
 
ALARM!!!!!! ATTENTIE  
Hieronder kunt u lezen waar Stanley 
Harold Davis (als bestuurder en 
voorzitter) en Andrew Simon Davis 
(als bestuurder) zich al vele jaren mee 
bezighouden en vanuit hun private 
onderneming CPA ASSOCIATES 
INTERNATIONAL EMEA LIMITED 
(Company No: 4633067) via de 
Nederlandse en Belgische 
Accountantskantoren de macht over de 
Nederlandse en Belgische regeringen 
(als ook over hun geld) al volledig heeft 
overgenomen en al heel erg ver zijn 
om vanuit Nederland en België dat van 
alle EU-landen over te nemen en 
vanuit de Europese Unie van alle VN-
landen over te nemen.  
 

 
(Tot voor kort) huidige directeuren:  
 

• Stanley Harold Davis (voorzitter) 

• Andrew Simon Davis 

• David Malcolm Kaye 

• Neil Jonathan Dolby 

• Nigel Lindsay-Fynn  

• Miranda Lindsay-Fynn 
 

 
Eerdere directeuren:  
 

• Neil Jonathan Dolby  
(secretaris 2000-2003) 

• David Francis Ordish 
(director 1992-2000) 

• Lynda Spencer 
(director 1991-2008) 

• Irene Potter  
(director 1991-2002) 

• Geoffrey Charles Ziprin 
(director 1991-1992) 

• Lawrence Conroy  
(director 1991-1992) 
 
 

 

Wie is deze 83 jaar oude Stanley Harold Davis, Posities en Verantwoordelijkheden, 
 

 

 
Stanley Harold Davis is: 
 

• Non-Executive Chairman van 
Palace Capital Plc (vanaf 2010) 
(commerciële vastgoed) 

• Chairman van University Jewish 
Chaplaincy (vanaf 2010) 
(universiteit in Londen)  

• Director van Stanley Davis 
group ltd. (Comp. No: 02413680) 

• Director van Strategic Global 
Investments Plc. (Comp. No: 
5154154) 

• Director van York Place Co. 
Services Ltd. (Comp. No: 
02080589) 

• Director van Property 
Investment Holdings Ltd. 
(Comp. No: 00582889) 

• Director van Curzon Street 
(London) LLP. (LPP. No: 
0C352049) 

• Director van Curzon Street 
(Mayfair) LLP. (LPP. No: 
0C352049) 

• Director van International 
Business Development 
Consultants Ltd. (Comp.               
No: 04769890) 

 
 

 
Stanley Harold Davis is: 
 

• Director van Unitguide Ltd. 
(Comp. No: 04578623) 

• Director van The Foundation 
Leading for Minds (No:???) 

• Director van Brady & Co. (Law 
Searchers) Ltd. (Comp. No: 
265079) 

• Director van Tadsec Advance 
Homeland Security 
Technologies Ltd. (No:???)  

• Director van Goodge Streed 
(Tottenham Court Road) LLP. . 
(LPP. No: 0C349889) 

• Director van Long Acre (Covent 
Garden) LLP. (LPP. No: 
0C345428) 

• Director van Exchange Court  
(Covent Garden) LLP. (LPP. No: 
0C355033) 

• Director van R.T. Warren 
(Investments) Ltd. (Comp. No: 
00305050) 

• Director van Goodge Street 
(TCR) LLP. (LPP. No: 0C349469) 
 

 
Stanley Harold Davis is: 
 

• Director van Palace Capital 
(Northampton) Ltd. (Comp.          
No: 04982121) 

• Director van Palace Capital 
(Properties) Ltd. (Comp.              
No: 07866050) 

• Director van Palace Capital 
(Halifax) Ltd. (Comp. No: 
05122315) 

• Director van Palace Capital 
(Manchester) Ltd. (Comp.           
No: 09937194) 

• Director van Palace Capital 
(Developments) Ltd. (Comp.        
No: 09849073) 

• Director van Palace Capital 
(Newcastle) Ltd. (Comp.               
No: 05348319) 

• Director van Palace Capital 
(Signal) Ltd. (Comp. No: 
06991031) 

• Director van Palace Capital 
(Leeds) Ltd. (Comp. No: 
06068651) 

 

https://palacecapitalplc.com/
https://www.bradyco.ie/About
https://www.bradyco.ie/About
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Het persoonlijke Netwerk van Stanley Harold Davis is. 
   

 
Ronald Neil Sinclair heeft Mission 
Capital Plc en The Props opgericht. 
Momenteel bekleedt de heer Sinclair 
de functie van Chief Executive Officer 
& Executive Director bij Palace Capital 
Plc. Hij is ook Director & Vice 
President bij Variety International en 
in de raad van bestuur van 17 andere 
bedrijven. In zijn vorige loopbaan 
bekleedde de heer Sinclair de functie 
van niet-uitvoerend voorzitter bij Baker 
Lorenz en uitvoerend voorzitter van 
Mission Capital Plc. 
 
Het doel van alle betrokkenen bij 
Variety is om het goede doel in staat te 
stellen zoveel mogelijk kinderen en 
jongeren te ondersteunen met 
aanzienlijke en continue financiële 
steun krijgen. elke dag en / of waar dit 
een negatieve invloed kan hebben op 
hun welzijn. 
 

 
Stephen John Silvester bekleedt de 
functie van Executive Director & Group 
Finance Director bij Palace Capital 
Plc. De heer Silvester is ook  
lid van het The Institute of Chartered 
Accountants in Engeland en Wales 
en in de raad van bestuur van 10 
andere bedrijven. In het verleden 
bekleedde hij de functie van Senior 
Accountant bij Menzies Chartered 
Accountants Ltd., Group Financial 
Controller van St.Hilliers Pty Ltd., 
Group Financial Controller van 
NewRiver REIT Plc en Group Financial 
Controller van C-Store REIT Ltd. (een 
dochteronderneming van NewRiver 
REIT Plc) en Senior Accountant bij 
PKF Chartered Accountants. 
 
The Institute of Chartered 
Accountants in Engeland en Wales  
(ICAEW) is een professionele 
ledenorganisatie die register-
accountants en studenten over de  
hele wereld promoot, ontwikkelt en 
ondersteunt. In 2019 heeft het meer 
dan 181.000 leden en studenten in 148 
landen. In 2018 sloten 8821 studenten 
zich aan bij de ICAEW - het hoogste 
cijfer ooit. De ICAEW werd in 1880 bij 
koninklijk handvest opgericht. 
 
 

 
Richard Paul Starr is lid van The 
Royal Institution of Chartered 
Surveyors en bestuurslid van 12 
andere bedrijven. In het verleden 
bekleedde hij de functie van Associate 
Director bij Millar Kitching Ltd. 
 
The Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) is een professionele 
organisatie die de hoogste 
internationale normen promoot en 
handhaaft bij de waardering, het 
beheer en de ontwikkeling van grond, 
onroerend goed, bouw en 
infrastructuur. RICS werkt op een 
intergouvernementeel niveau.  

 
David Malcolm Kaye bekleedt 
momenteel de functie van Secretary  
& Director bij Strategic Global 
Investments Plc, Secretary & Director 
bij Stanley Davis Group Ltd., 
Secretary & Director bij Palace Capital 
(Northampton) Ltd., Secretary & 
Director bij Palace Capital (Halifax) 
Ltd ., Secretary & Director bij Palace 
Capital (Developments) Ltd., 
Secretary & Director bij Palace Capital 
(Newcastle) Ltd., Secretary & Director 
bij RT Warren (Investments) Ltd. en 
secretaris en directeur bij Palace 
Capital (Signal) Ltd. Hij zit ook in het 
bestuur van 5 andere bedrijven.  
 
 

 
Matthew lan Simpson bekleedt 
momenteel de functie van Head-
Finance & Operations bij Palace 
Capital Plc. De heer Simpson zit ook 
in de raad van bestuur van Property 
Investment Holdings Ltd., Palace 
Capital (Manchester) Ltd. en Palace 
Capital (Leeds) Ltd. De heer Simpson 
was voorheen Finance Manager bij CIT 
Group Partners LLP. 

 
Mickola Wilson bekleedt momenteel 
de functie van Director & Owner bij 
Seven Dials Fund Management Ltd. 
Mevrouw Wilson is ook fondsmanager 
bij Princes Quay Shopping Center en in 
de raad van bestuur van 6 andere 
bedrijven. In haar vorige carrière 
bekleedde ze de functie van Chief 
Executive Officer van Teesland Plc, 
Non-Executive Chairman van 
Cushman & Wakefield Investors en 
Chief Executive Officer van Teesland 
iOG. 

 
Kim Taylor-Smith is bestuurslid van 
Palace Capital Plc en raadslid bij  
The Royal Borough of Kensington & 
Chelsea. In zijn vorige carrière was hij 
Chief Executive Officer voor Bowlhead 
Properties Ltd., Chief Executive Officer 
van KG Business Center, Chief 
Executive Officer bij Birkby Plc en 
Chief Executive Officer van Mentmore 
Ltd. 
 

 
Paula Dillon is bestuurslid van Palace 
Capital Plc en Leisure & Hotel 
Investments Ltd. en voorzitter van de 
Leeds Chamber of Commerce en 
directeur & President-Leeds Chamber 
bij West & North Yorkshire Chamber 
of Commerce. 
 
Chamber of Commerce  is een vorm 
van zakelijk netwerk, een lokale 
organisatie van bedrijven die tot doel 
heeft de belangen van bedrijven te 
behartigen met als doel het beleid voor 
de kamer te bepalen.  
 
 
 
 

 
Nicola Grinham is momenteel is 
secretaris bij Palace Capital Plc 
 
 
 
---------------------------------------------------- 
 
Andrew Wolfe is financieel controller 
van Palace Capital Plc 
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Wie zijn de twee grootste aandeelhouders van Palace Capital PLC van Stanley Harold Davis.   
 

 
Premier Fund Managers Ltd. 
(Premier Miton Investors) 
(Company No: 2274227)  
(Opgericht: 05-07-1988) 
(Aantal aandelen 9,4 %) 
 
Mike O'Shea 
(Chief Executive Officer at Premier 
Miton Investors, London, England, 
United Kingdom (vanaf oprichting) 
 
Beleggingsbeheerder die een scala 
aan beleggingsfondsen en beleggings-
fondsen aanbiedt. Op 31 maart 2021 is 
het beheerd vermogen £ 12,6 miljard 
 
 
 

 
AXA Investment Managers UK Ltd. 
(Premier Miton Investors) 
(Company No: 014131068)  
(Opgericht: 19-06-1979) 
(Aantal aandelen 7,69 %) 
 
Colin Clark 
(Chairman AXA Investment Managers 
UK (vanaf september 2018 tot heden) 
 
Colin Clark zit tevens in The Board of 
Directors onder Executive Chairman 
Marco Morelli van AXA Investment 
Managers wereldwijd. verschillende 
landen die Europa, Azië en Noord-
Amerika bestrijken. 
 

 
ATTENTIE  
 
In 2020 heeft AXA Investment 
Managers (Axa IM) zijn organisatie 
geherstructureerd om twee belangrijke 
business units te creëren, Axa IM Alts 
en Axa IM Core. Axa IM Alts bestaat uit 
de investeringsplatforms Real Assets, 
Structured Finance en Chorus. Eind 
2020 had het € 159 miljard aan activa 
onder beheer. Axa IM Core bestaat uit 
de beleggingsplatforms Framlington 
Equities, Rosenberg Equities, Fixed 
Income en Multi-Asset. Eind 2020 had 
het € 559 miljard aan activa onder 
beheer. Axa IM heeft kantoren in 22 
verschillende landen die Europa, Azië 
en Noord-Amerika bestrijken. 
 

 
  
Het was voormalig directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst die op 25 augustus 2014 al 
erg ver was met het onderzoek naar deze “Fam. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode affaire” die lopende zijn onderzoek op voordracht van minister Ronald Plasterk 
(PvdA)(S&D) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met minister  
Jeroen Dijsselbloem (PvdA)(S&D) van Financiën, met goedkeuring van de ministerraad in Kabinet-
Rutte II (VVD en PvdA) op 1 november 2015 is benoemd tot consultant bij ABDTOPConsult bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij werd vanaf 1 november 2015 opgevolgd door voormalig 
Commandant Koninklijke Marechaussee Hans Leijtens waarmee het lopende onderzoek naar  
deze “Fam. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode affaire” is gestopt.  
Vanwege chaos bij de belastingdienst is Hans Leijtens vanaf 23 januari 2017 opgevolgd door  
Jaap Uijlenbroek.   
 
Het is in dit kader goed om te weten dat voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de 
Nederlandse belastingdienst al voor zijn aantreden op 23 januari 2017 heeft kenbaar gemaakt dat het 
horizontaal toezicht, - door register accountants buiten de belastingdienst om -, geheel op de schop 
moet. Hij sprak met kennis van zaken. Hij was daarvoor vanaf 1 januari 2014 directeur-generaal 
Rijksvastgoedbedrijf bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij was dan ook 
als geen ander erg goed op de hoogte van het feit dat als gevolg van het in Kabinet-Balkenende-IV 
(CDA, PvdA en CU) onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Nederlands Minister  Wouter Bos 
(PvdA)(S&D) van Financiën door voormalig CDA-staatssecretaris Jan Kees de Jager “namens  
de belastingdienst” met P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens SRA” ondertekende “Convenant over 
kwaliteit van fiscale aangifte van SRA-kantoren tussen Belastingdienst en SRA” de binnen de 
registeraccountants geïnfiltreerde internationaal georganiseerde “Vastgoedmaffia” de macht binnen 
de gehele Nederlandse belastingdienst heeft overgenomen en vanuit de belastingdienst de macht ook 
op de daarop volgende Nederlandse Kabinetten: Rutte I (VVD en CDA met gedoogsteun van PVV), 
Rutte II (VVD en PvdA) en Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) volledig heeft overgenomen.   
 
Het was dan ook met name voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Nederlandse 
belastingdienst die de oorzaak van de “Toeslagaffaire” en daarmee ook deze “Fam. A.M.L. van 
Rooij, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode affaire” wilde aanpakken door het horizontaal 
toezicht, - door register accountants buiten de belastingdienst om -, geheel op de schop te nemen, 
maar dat niet mocht van zijn bestuurlijke baas CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra van Financiën, 
want dan zou naar buiten komen dat zijn politieke partijgenoot voormalig CDA-staatssecretaris Jan 
Kees de Jager in het Kabinet-Balkenende-IV met het “namens de belastingdienst” met P.C.J. (Paul) 
Dinkgreve “namens SRA” ondertekende “Convenant over kwaliteit van fiscale aangifte van SRA-
kantoren tussen Belastingdienst en SRA” dit alles heeft veroorzaakt. Om die reden brak met de 
“Toeslagaffaire” er medio 2019 oorlog uit (LEES HIER) tussen CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra 
van Financiën en directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Nederlandse belastingdienst en moest 
dit alles de “politieke doofpot” in.                   

https://www.investmentweek.co.uk/news/4023978/premier-miton-suffers-gbp619m-outflows-post-merger
https://www.axa-im.com/board-of-directors
https://www.axa-im.com/board-of-directors
https://www.axa-im.com/board-of-directors
https://en.wikipedia.org/wiki/Axa_Investment_Managers
https://en.wikipedia.org/wiki/Axa_Investment_Managers
https://en.wikipedia.org/wiki/Axa_Investment_Managers
https://en.wikipedia.org/wiki/Axa_Investment_Managers
https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2015/09/25/peter-veld-consultant-bij-abdtopconsult
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Progressieve_Alliantie_van_Socialisten_en_Democraten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Progressieve_Alliantie_van_Socialisten_en_Democraten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
https://www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie/abdtopconsult
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Leijtens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Leijtens
https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2017/01/20/jaap-uijlenbroek-directeur-generaal-belastingdienst-bij-financien
https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2017/01/20/jaap-uijlenbroek-directeur-generaal-belastingdienst-bij-financien
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2017/09/25/belgen-stappen-ook-op-horizontaal-toezicht/
https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2013/12/13/jaap-uijlenbroek-directeur-generaal-rijksvastgoedbedrijf
https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2013/12/13/jaap-uijlenbroek-directeur-generaal-rijksvastgoedbedrijf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_IV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Bos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Progressieve_Alliantie_van_Socialisten_en_Democraten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kees_de_Jager
https://managementscope.nl/manager/paul-dinkgreve
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/convenant_belastingdienst_sra_dv3621z2ed.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/convenant_belastingdienst_sra_dv3621z2ed.pdf
https://www.doorbraak.eu/vastgoedmaffia-fraudeert-voor-1-miljard/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_III
https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2017/01/20/jaap-uijlenbroek-directeur-generaal-belastingdienst-bij-financien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toeslagenaffaire
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2017/09/25/belgen-stappen-ook-op-horizontaal-toezicht/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kees_de_Jager
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kees_de_Jager
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Balkenende_IV
https://managementscope.nl/manager/paul-dinkgreve
https://managementscope.nl/manager/paul-dinkgreve
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/convenant_belastingdienst_sra_dv3621z2ed.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/convenant_belastingdienst_sra_dv3621z2ed.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toeslagenaffaire
https://www.trouw.nl/politiek/het-was-medio-2019-oorlog-tussen-financien-en-eigen-belastingdienst~b62366f7f/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2017/01/20/jaap-uijlenbroek-directeur-generaal-belastingdienst-bij-financien


6 juni 2021: Verzoekschrift van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen e.a. aan D66-Kamervoorzitter  
Vera Bergkamp van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (totaal 137 blz.) 

©37 

 

In een uiterste poging om dit alles voor goed en altijd in de “politieke doofpot” te krijgen en te houden 
heeft hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra van Financiën in 
Kabinet-Rutte III (VVD, CDA, D66, CU) niet deze “Vastgoedmaffia” maar de belastingdienst op de 
schop genomen door het afsplitsen van de diensten Douane en Toeslagen met een eigen directeur-
generaal en een “functie elders” voor voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek te regelen.                      
Dit omdat deze voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek de oorzaak van dit alles, - het door 
voormalig CDA-staatssecretaris Jan Kees de Jager “namens de belastingdienst” met P.C.J. (Paul) 
Dinkgreve “namens SRA” ondertekende “Convenant over kwaliteit van fiscale aangifte van SRA-
kantoren tussen Belastingdienst en SRA” -, juist op de schop wilde nemen maar dat van bestuurlijk 
verantwoordelijk CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra van Financiën niet mocht.                    

Ondanks het feit dat voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Nederlandse 
belastingdienst het horizontaal toezicht geheel op de schop wilde hebben, heeft Belgisch  
N-VA-minister Johan Van Overtveldt van Financiën in Regering-Michel I onder voorzitterschap  
van Belgisch MR-premier Charles Michel dat toch overgenomen en wel met instemming van de 
volledige ministerraad, zijnde: 
 

• Charles Michel (MR)(ALDE) Eerste minister Algemeen beleid en voorzitter van het 
kernkabinet en de ministerraad (is vanaf 1 december 2019 voorzitter van de Europese 
Raad die bestaat uit de 27 regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de 
Europese Unie).  

• Didier Reynders (MR)(ALDE) Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Europese 
Zaken. Hij is vanaf 1999 -2019 maar liefst 20 jaar lang onafgebroken minister geweest van de 
Belgische Federale regering, waaronder van 1999 – 2011 minister van Financiën (is vanaf     
10 september 2019 Europees Commissaris van Justitie) 

• Kris Peeters (CD&V)(EVP) Vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumenten, 
belast met Buitenlandse Handel. Hij is van 28 juni 2007 tot 24 juli 2014 minister-president van 
Vlaanderen geweest (is vanaf 12 januari 2021 vicevoorzitter van de Europese 
Investeringsbank (EIB) waarin hij de Benelux-landen vertegenwoordigd). Het is in dit 
kader goed te weten dat EIB grootaandeelhouder is van het Europese Investeringsfonds (EIF) 
met als toezichthouder de Europese Rekenkamer waarin voormalig Belgisch minister 
Annemie Turtelboom (OpenVld)(ALDE) van Binnenlandse Zaken en Justitie (voor wat betreft 
de Benelux-landen) het toezicht moet houden. De meeste andere aandelen van het EIB zijn in 
handen van de Europese Commissie.  

• Alexander De Croo (OpenVld)(ALDE) Vicepremier en minister van Ontwikkelings-
samenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en post. Hij is van 2018 tot 2020 minister 
van Financiën geweest (is vanaf 1 oktober 2020 de Eerste minister Algemeen beleid en 
voorzitter van het kernkabinet en de ministerraad van België).  

• Jan Jambon (N-VA)(ECH) Vicepremier en minister van veiligheid en Binnenlandse Zaken             
(is vanaf 2 oktober 2019 minister-president van Vlaanderen). 

• Johan Van Overveldt (N-VA)(ECH) Minister van Financiën en Bestrijding van fiscale fraude 
is vanaf 2019 Europees Parlementslid). Het is in dit kader goed te weten dat hij binnen het 
Europees Parlement voorzitter is van de begrotingscommissie en lid is van de commissie 
Economische- en monetaire zaken.  

• Koen Geens (CD&V)(EVP) Minister van Justitie (is vanaf 1 oktober 2020 lid van de 
Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers). Het is in dit kader goed te weten dat               
hij (vanaf het vertrek van Didier Reynders) ook minister van Europese zaken is geweest.   

• Maggie De Block (OpenVld)(ALDE) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid                  
(is vanaf 1 oktober 2020 lid van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers).                       
Het in dit kader goed te weten dat zij voorheen (vanwege vroegtijdig vertrek van Annemie 
Turtelboom) minister van justitie is geweest, welke post later door Koen Geens is 
overgenomen.  

• Steven Vandeput (N-VA)(ECH) Minister van Defensie (is vanaf 2019 burgemeester                   
van Hasselt, gemeenteraadslid van Hasselt en Vlaams Parlementslid). 

• Sophie Wilmès (MR)(ALDE) Minister van begroting, belast met de Nationale loterij. Is als 
gevolg van het vroegtijdig vertrek van premier Charles Michel vanaf 27 oktober 2019 tot 1 
oktober 2020 de eerste vrouwelijke premier van België geweest. (is vanaf 1 oktober 2020  
Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse 
Handel in de Regering - De Croo).   
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• Denis Ducarme (MR)(ALDE) Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en 
Maatschappelijke Integratie (is vanaf 1 oktober 2020 lid van de Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers).  

• Marie-Christine Marghem (MR)(ALDE) Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame 
Ontwikkeling (is vanaf 1 oktober 2020 lid van de Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers).   

• Daniel Bacquelaine (MR)(ALDE) Minister van Pensioenen (is vanaf 1 oktober 2020 lid van 
de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers).  

• François Bellot (MR)(ALDE) Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen (is vanaf 1 oktober 2020 Waals Parlementslid en 
lid van de Franse Gemeenschap).            

 
Het zijn dan ook deze Belgische ministers onder voorzitterschap van premier Charles Michel 
(MR)(ALDE) die ervoor hebben gezorgd dat als gevolg van het vanaf 2018 overnemen van het 
Nederlandse systeem van horizontaal toezicht binnen de Belgische Instituten voor Belastingadviseurs 
en Accountants  IAB, BIBF en ITAA de geïnfiltreerde internationaal georganiseerde “Vastgoedmaffia” 
ook in België de macht hebben overgenomen, zonder dat de bij de Belgische Federale 
Overheidsdienst Financiën (FOD-financiën) werkzame ambtenaren daartegen nog kunnen optreden. 
Hiervoor is vanaf 1 oktober 2020 de Belgisch Vicepremier en minister Vincent Van Peteghem 
(CD&V)(EVP) van Financiën, belast met Coördinatie van de fraudebestrijding (Regering – De Croo), 
bestuurlijk verantwoordelijk en aansprakelijk.  
 
Het is in dit kader goed te weten dat Vincent Van Peteghem binnen de Europese Unie lid is van 
dezelfde partij (EVP) als Nederlands CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra van Financiën en 
Nederlands CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, die hieraan (evenals voormalig directeur-generaal 
Jaap Uijlenbroek van de Nederlandse belastingdienst) een einde willen maken, wat hen tot op de dag 
van vandaag nog niet is gelukt. Hiermee hebben wij het bewijs geleverd dat deze “Vastgoedmaffia” 
zich vanuit Nederland en België (Benelux), - door toedoen van met name de Nederlander Maurice 
Buijs (Schipper Accountants B.V.)(oud bestuurslid NBA) en de Belg Johan De Coster (Vanhavermaet-
Groenweghe)(raadslid IAB, lid van het uitvoerend comité en van de Raad van het ITAA) die vanaf 
2016 resp. 2019 in het bestuur zitten van The European Federation of and Auditors For Smes (EFAA) 
samen met Salvador Marin (Spanje), Carlos Menezes (Portugal), Marcus Tuschen (Duitsland) en  
Aleksander Štefanac (Slovenië) -, zich ook in meerdere landen van de Europese Unie op het hoogste 
niveau binnen de politiek heeft weten te infiltreren.  
 
Hoe extreem ver met name de Nederlander Maurice Buijs (Schipper Accountants B.V.)(oud 
bestuurslid NBA) en de Belg Johan De Coster (Vanhavermaet-Groenweghe)(raadslid IAB, lid van het 
uitvoerend comité en van de Raad van het ITAA), - die vanaf 2016 resp. 2019 in het bestuur zitten van 
The European Federation of and Auditors For Smes (EFAA) samen met Salvador Marin (Spanje), 
Carlos Menezes (Portugal), Marcus Tuschen (Duitsland) en Aleksander Štefanac (Slovenië) -,                       
al zijn met hun wereldwijd netwerk binnen nagenoeg alle landen van de Verenigde Naties onder 
toezicht van extern advies- en accountancybureau EY (Ernst & Young) met ondersteuning van de 
ING-bank (betaalt 775 miljoen Euro aan fiscus om hun witwaspraktijken af te dekken) met hun 
infiltratie in de politiek wordt duidelijk met het feit dat veroorzakend Nederlands Minister-President Jan 
Peter Balkenende (CDA)(EVP) in Kabinet-Balkenende-IV vanaf 1 april 2011 tot 1 juli 2016 partner 
was van het advies- en accountancybureau "Ernst & Young" en vanaf 1 juli 2016 extern adviseur is 
van advies- en accountancybureau "Ernst & Young" en vanaf mei 2017 ook lid is van de Raad van 
Commissarissen ING Bank. Dit wordt nog eens onderstreept met het feit dat hiervoor bestuurlijk 
verantwoordelijk Nederlands Minister Wouter Bos (PvdA)(S&D) van Financiën (om persoonlijke 
redenen) vroegtijdig het kabinet Kabinet-Balkenende-IV heeft verlaten om zich vanaf 23 februari 
2010 te laten opvolgen door veroorzakend staatssecretaris Jan Kees de Jager CDA)(EVP) (om   
vanaf 1 oktober 2010 verder te gaan als partner van KPMG die evenals EY tot de top 4 behoort             
van grootste internationale accountants- en adviesorganisatie die gezamenlijk met zo’n 440.000 
werknemers in zo’n 150 wereldlanden (als gevolg van horizontaal toezicht namens de overheden             
in die landen controlerende) diensten verleent op het gebied van audit, belasting en advies.  
 
Dit wordt nog eens dubbel onderstreept met het feit dat huidig Nederlands minister Wopke 
Hoekstra (CDA)(EVP) van Financiën, mede namens Minister Eric Wiebes (VVD)(ALDE) van 
Economische Zaken en Minister Sigrid Kaag (VVD)(ALDE) van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking veroorzakend voormalig Minister Wouter Bos (PvdA)(S&D) van 
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Financiën vanaf 29 oktober 2018 hebben benoemd als CEO van de private onderneming Invest-NL 
met als enig aandeelhouder de Staat der Nederlanden die daarin maar liefst een aandelenkapitaal  
van 2,5 miljard euro heeft gepompt. Dit wordt nog eens extra onderstreept met het feit dat op 
aandringen van Wouter Bos de huidige Nederlandse ministers Wopke Hoekstra (CDA)(EVP) van 
Financiën en Sigrid Kaag (VVD)(ALDE) van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
vanaf 18 oktober 2020 Joost Oorthuizen tot bestuursvoorzitter en Ineke Bussemakers tot voorzitter 
van de raad van commissarissen hebben benoemd van de nieuw op te richten private onderneming 
Invest-International om met misbruik van miljarden euro’s aan Nederlands belastinggeld macht te 
verkrijgen in alle landen van de Verenigde Naties om vanuit alle VN-landen “rechtsstaat 
ondermijnende criminaliteit” te plegen ten gunste van de binnen deze VN-landen (vanuit Nederland  
 België) geïnfiltreerde internationaal georganiseerde “Vastgoedmaffia”. Hiermee hebben de 
Nederlandse ministers Wopke Hoekstra (CDA)(EVP) van Financiën en Sigrid Kaag (VVD)(ALDE) 
van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in zeer ernstige mate artikel 102 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie overtreden die “misbruik van 
machtspositie” in ondernemingen verbiedt. 
 
Wij mogen dan ook van geluk spreken dat met name de volgende mede veroorzakende Belgische 
Premier en federale ministers Charles Michel (MR)(ALDE), Didier Reynders (MR)(ALDE), Kris Peeters 
(CD&V)(EVP) en Johan Van Overveldt (N-VA)(ECH) thans binnen de Europese Unie cruciale               
functies bekleden om deze vanuit Nederland (en later België) gecreëerde “rechtsstaat ondermijnende 
criminaliteit” van wereldomvang aan te pakken en uit te roeien, waartoe zij op grond van het Verdrag                
van Lissabon en alle binnen de Europese Unie van toepassing zijnde verdragen, richtlijnen en 
verordeningen wettelijk verplicht zijn. Daarom laten wij van dit sommatieverzoek aan Schipper 
Accountants B.V. dan ook een kopie toekomen aan president Charles Michel van de Europese Raad 
(press.president@consilium.europa.eu); aan voorzitter David Maria Sassoli van Europees Parlement 
(david.sassoli@europarl.europa.eu); aan President Ursela von der Leyen van de Europese 
Commissie (Bjoern.SEIBERT@ec.europa.eu); aan Europees commissaris Didier Reynders van 
Justitie (genevieve.tuts@ec.europa.eu); aan President Ladislav HAMRAN van EUROJUST 
(info@eurojust.europa.eu), aan Executive Director Catherine De Bolle van EUROPOL 
(info@europol.eu.int), aan Kris Peeters Vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank (EIB) waarin 
hij de Benelux-landen vertegenwoordigt en aan de Wereldbank. 
 

 
Waarom richtten op 5 april 2002 de gezamenlijk bevoegde bestuurders M.F. (Maurice) Buijs (voorzitter), Pieter Mul 
en M.F.J. (Martin) Hoskens de private “Stichting C.P.A. Associates Nederland” (KvK-nummer 22050545) op?  

 
   Wie zijn “M.F. (Maurice) Buijs” en “Pieter Mul” en “M.F.J. (Martin) Hoskens” en wat doen zij?  

 

 
Bestuurder:   

• M.F. (Maurice) Buijs  
is als oprichter vanaf 2002 tot 2017  
de voorzitter van het bestuur van  
Schipper Group en is daar nog steeds 
adviseur; was vanaf 2003 tot 2017 
voorzitter van COA Associates 
International EMEA Limited: was vanaf 
2016 tot 2019 bestuurslid van NBA en 
is vanaf 2016 lid van de raad van 
bestuur van  The European Federation 
of and Auditors For Smes (EFAA) 

 
Bestuurder:   

• Pieter Mul  
is vanaf 2001 mede eigenaar en 
accountant bij Jan@ Accountants en 
Adviseurs.  

• P.C.J. (Paul) Dinkgreve   
is vanaf 1979 mede eigenaar en 
accountant bij Jan@ Accountants en 
Adviseurs: is vanaf 2008 tot 2019 
voorzitter en vanaf 2019 bestuurslid 
SRA en is vanaf 2014 lid van het 
hoofdbestuur MKB. Het is in dit kader 
goed om te weten dat P.C.J. (Paul) 
Dinkgreve “namens SRA” samen  
met voormalig CDA-staatssecretaris 
Jan Kees de Jager “namens de 
belastingdienst” in het Kabinet-
Balkenende-IV (CDA, PvdA en CU) het 
“Convenant over kwaliteit van fiscale 
aangifte van SRA-kantoren tussen 
Belastingdienst en SRA” heeft 
getekend, van waaruit deze met 
miljarden euro’s gesubsidieerde  
“rechtsstaat ondermijnende 
criminaliteit” binnen nagenoeg alle VN-
landen is ontstaan onder aansturing 
van de veroorzaker Wouter Bos   

 
Bestuurder:  

• M.F.J. (Martin) Hoskens 
is vanaf 1993 vennoot/ familieadviseur 
bij Wesselman Accountants, Adviseurs  
 
ALARM !!!!! ATTENTIE   
Hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk 
Nederlands Minister Wouter Bos 
(PvdA)(S&D) van Financiën heeft 
vroegtijdig het Kabinet-Balkenende-IV 
verlaten om zich vanaf 23 februari 
2010 te laten opvolgen door 
veroorzakend staatssecretaris Jan 
Kees de Jager (CDA)(EVP) (om   
vanaf 1 oktober 2010 verder te gaan 
als partner van KPMG die samen met  
EY,- waarvan veroorzakend Minister-
President Jan Peter Balkenende 
(CDA)(EVP) vanaf 1 april 2011 partner/ 
extern adviseur is -, ervoor moeten 
zorgen dat deze aan  Invest-NL en 
Invest-International (is Wouter Bos) 
met miljarden euro’s gesubsidieerde 
“rechtsstaat ondermijnende 
criminaliteit” vanuit KPMG en EY 
binnen alle VN-landen moet worden 
uitgebreid.  
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Waarom werd 9 maanden na de oprichting van “Stichting C.P.A. Associates Nederland” (KvK-nummer 22050545)  
op 10 januari 2003 door de STANLEY DAVIS GROUP LIMITED, 120 EAST Road, London N1 6AA, (Company No: 
02413680) onder voorzitter Stanley Harold Davis de private onderneming CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL  

EMEA LIMITED (Company No: 4633067) opgericht ? 
 

Waarom is dat later opgericht als “Stichting C.P.A. Associates Nederland” wat erg raar is? 
 

 Waarom is ” M.F. (Maurice) Buijs” vanaf de oprichting op 10 januari 2003 tot 2017 van deze private onderneming  
CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL EMEA LIMITED de voorzitter en niet oprichter Stanley Harold Davis? 

 
Waarom werd zo’n 9 maanden later op 25 september 2003 de private onderneming “CPA ASSOCIATES BELGIUM vzw” 

(ondernemingsnummer 0462.286.459) opgericht ? 
 

Waarom is vanaf 2017 tot 2019 het voorzitterschap van CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL EMEA LIMITED  van de 
Nederlander ” M.F. (Maurice) Buijs” overgenomen door de Belg “Guy Hendrickx” welke vanaf 2019 tot op heden weer is 
overgenomen door de Belg “Wim De Blay” terwijl het is opgericht door de STANLEY DAVIS GROUP LIMITED, 120 EAST 

Road, London N1 6AA, (Company No: 02413680) onder voorzitter Stanley Harold Davis?   
 

 

 
CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL 
EMEA LIMITED 
(Company No: 4633067)  
(Opgericht: 10-01-2003) 
(Bezoekadres: 120 EAST Road, 
London N1 6AA, (Company No: 
02413680) 
 
ATTENTIE 
Directievoorzitter M.F. (Maurice) Buijs 
van de Schipper Group (Nederland, 
Goes) is vanaf 10 januari 2003 tot 
december 2016 voorzitter geweest van 
CPA ASSOCIATES INTERNATIONAL 
EMEA LIMITED 
 
 
 

 
Oprichter 
 
STANLEY DAVIS GROUP LIMITED, 
120 EAST Road, London N1 6AA, 
(Company No: 02413680) 
 
Huidige directeuren:  

• Wim De Blay (België)(voorzitter) 

• Enrico Bressan.(Italië) 

• Andreas Klier (Duitsland) 

• Florian Hanslik (Zwitserland) 

• Kais Ben Hamadi (Tunesische 
Duitser)  

• Piyush Bhandari (Indisch)  

• Malcolm Mcgready (Secretaris) 
 

 
ATTENTIE  
 
Eerdere directeuren uit Nederland en 
België zijn:  
 

• Guy Hendrickx.(België)            
(2017 - 2019) 

• Renaud de Borman (België)            
(2004 - 2010) 

• Andreas Albertus Hens (België) 
(2003 - 2004) 

• Johannes Franciscus Cornelis 
van den Besselaar (Nederland) 
(2008- 2015) 

• Willem Steenhof  (Nederland) 
(2003)  
 

 
CPA ASSOCIATES BELGIUM vzw 
(ondernemingsnummer: 0462.288.459) 
(Opgericht: 25-10-2003) 
(Bezoekadres: Prins-Bisschopssingel 
34A, 3500 Hasselt) 
 
ALARM - ATTENTIE 
 
Nederlander Maurice Buijs (Schipper 
Accountants B.V.)(oud bestuurslid 
NBA) en de Belg Johan De Coster 
(Vanhavermaet-Groenweghe)(raadslid 
IAB, lid van het uitvoerend comité  
en van de Raad van het ITAA), zitten 
vanaf 2016 resp. 2019 in het bestuur 
van The European Federation of and 
Auditors For Smes (EFAA) samen met 
Salvador Marin (Spanje), Carlos 
Menezes (Portugal), Marcus Tuschen 
(Duitsland) en Aleksander 
Štefanac (Slovenië).           
 
Johan De Coster zit al jarenlang in de 
Raad van de IAB en is als 1 van de 6 
Nederlandstalige leden in deze raad 
ook bevoegd voor de behandeling van 
tuchtzaken en opleggen van sancties.                  
 
Johan De Coster zit vanuit het IAB 
vanaf 2015 tot 2020 als voorzitter in  
de Anti Witwas Commissie (AWW-
commissie) samen met Nederlands 
secretaris Jos De Blay (voorzitter BAB 
Brabant) die vanaf 2020 raadgever is.    
 

 
Huidige bestuurders:  
 

• Ludo Demeulenaere (voorzitter) 
(Oudenburg, België);   

• Wim De Blay 
(Meise, België);   

• Steven Gils 
(Tessenderlo) 

• Benedict Verstaen 
(Waregem, België);   

• Jurgen Opreel 
(Zoersel, België);   

• Stijn Splingaer 
(Herne, België);  

• Renaud de Borman 
(Wezembeek-Oppem, België);  

 
ALARM- ATTENTIE  
 
Jos De Blay (Stichting-partner) werkt 
samen met Greet De Blay (partner) en 
Wim de Blay (partner) in het 
gecertificeerde accountants en 
belastingadviseurs kantoor De Blay + 
Partners waarvan hij vanaf 1981 tot op 
heden de eigenaar is. Daarnaast is  
Jos De Blay: 

• vanaf 2008 ondervoorzitter van de 
Beroepsvereniging voor Fiscale 
en Boekhoudkundige Beroepen 
van Brabant (BAB Brabant);   

• vanaf 1012 professor aan de 
Fiscale Hogeschool, Brussel en 
Omgeving; 
 

 
Eerdere bestuurders:  
 

• Jan Van Gaever (tot 05-10-2019) 
(De Panne, België);   

• Johan Dedoncker(tot 5-10-2019) 
(Kester, België);   

• Tania De Neef (tot 5-10-2019) 
(Kester, België);   

• Guy Hendrickx (tot 28-03-2018) 
(Lier, België);   

• Johan Jacobs (tot 28-03-2018) 
(Lier, voorheen Edegem, België);   

• Renaat De Rijcke (tot 28-03-
2018) (Oeselgem, België);   

• Jos Martens (tot 28-03-2018) 
(Sint-Truiden, België);   

• Alain Corneille (tot 20-06-2009) 
(Heist, België);   

• Guy Cremer (tot 20-06-2009) 
(Marche-en-Famenne, België);   

• Joseph-Michel Boes (tot 2006) 
(Kortrijk, België);  

• Eddy de Bie (tot 2006) 
(België);  

• Geert van Ryckeghem (tot 2006) 
(België);  

• Andelin Schets (tot 2006) 
(België);  

• André Hens (tot 2006) 
(België);  

• Jaak Vandendriessche               
(tot 2006)(België);  
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Daarnaast is Jos De Blay ook 
plaatsvervangend IAB-lid in de 
commissie van beroep van het IAB.  
 
Johan De Coster is thans ook lid van 
het uitvoerend comité en van de Raad 
van het ITAA  
.  
Benedict Verstaen is  

• member van MGI Worldwide CPA 
ASSOCIATES INTERNATIONAL 

 

 

• vanaf 2016 eigenaar van DB 
TAXCONSULT;.   
   

De Blay + Partners is  

• member van MGI Worldwide CPA 
ASSOCIATES INTERNATIONAL  

 
Renaud de Borman:  

• is vanaf 1998 bedrijfsrevisor 
(Belgisch controleur van de 
jaarrekeningen) bij IBR; 

• heeft namens het ITAA vanaf            
5 september 2020 het mandaat   
gekregen van commissaris-
titularis.  

 

 
ALARM- ATTENTIE  
 
Jurgen Opreel is  

• vanaf 1996 BTW adviseur bij de 
BTW-lijn;  

• vanaf 2016 professor BTW  aan 
de aan de Fiscale Hogeschool in 
Brussel. 
 

Ludo Demeulenaere is  

• vanaf 1989 eigenaar en partner  
BTW adviseur van Lievens & Co  

• vanaf juni 2018 bestuurder 
Curando VZW. 

• Vanaf februari 2014 docent Studio 
Financiële Planning (Flanders 
Business School)  

 

 
 
In de tabel op blz. 2 en 3  staat letterlijk het volgende opgenomen:  
 

 
Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) 

 

Datum  Bestuurders  Gevolmachtigden  

 
28-08-2013 

 
In functie tredende bestuurders: 
 

• J.C.W.J. Gosens Belastingadvies B.V.  
(KvK-18054421)(akte van oprichting: 15-
01-1999) met als enig bestuurder en enig 
aandeelhouder Hannemar Holding 
B.V.(KvK-18054383) (akte van oprichting: 
15-01-1999) met als enig bestuurder en 
enig aandeelhouder J.C.W.J. (Maron) 
Gosens.         

     
 

• K.A.L. Laseroms Advies B.V. (KvK-
20089578)(akte van oprichting: 09-06-
1998) met als bestuurder K.A.L. (Koen) 
Laseroms. .  

 

• C.J.M. van Opstal Accountants B.V. 
(KvK-20084489) )(akte van oprichting: 20-
07-1997) met als bestuurder J.C.M. (Chris) 
van Opstal.  

 

• J.A.M. van der Zandt Accountants B.V. 
(KvK-18047821)(akte van oprichting: 22-
12-2007) met als bestuurder J.A.M. (Jan) 
van der Zandt.    

 

 
In functie getreden gevolmachtigden:   
 

• J.C.W.J. (Maron) Gosens                   
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   
(directeur ORZ Zundert)  

 

• K.A.L. (Koen) Laseroms                         
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-  
(directeur ORZ Zundert)                                   
(is thans senior manager belastingadvies)     

 
 

• J.C.M. (Chris) van Opstal 
Beperkte volmacht tot EUR 50.000,-   
(directeur ORZ Rijen) 
  

J.C.W.J. (Maron) Gosens en K.A.L. (Koen) 
Laseroms en Wim Magielse hebben op 28 augustus 
2013 (ref: 230240) vanuit ORZ Accountants en 
Belastingadviseurs, Hofdreef 46, 4881 DR 
Zundert, een brief verstuurd aan Van Rooij Holding 
B.V. t.a.v. de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 
36, B-3520 Zonhoven, België, met als ondertekening 
”ORZ Accountants & Belastingadviseurs, directie 
Zundert” met daarin de berichtgeving dat ORZ vanaf 
1 januari 2012 onderdeel is van de Schipper Groep 
en dat inmiddels het fusieproces zo ver is gevorderd 
dat de naam ORZ Accountants & Belastingadviseurs 
vanaf 1 september 2013 zal verdwijnen. Dit 
betekent dat het fusieproces op 28 augustus 
2013 nog niet was afgerond.  
 
Daarmee hebben J.C.W.J. (Maron) Gosens en 
K.A.L. (Koen) Laseroms en Wim Magielse 
onmiskenbaar “valsheid in geschrifte” gepleegd”. 
De heer A.M.L. van Rooij heeft namelijk nooit 
gewoond in de woning Hazendansweg 36, B-3520 
Zonhoven, België, en heeft in deze woning ook nooit 
ingeschreven gestaan in het bevolkingsregister van 
de gemeente Zonhoven, België en het bedrijf Van 
Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) heeft 
nooit ingeschreven gestaan in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen wat in België wettelijk verplicht is.  
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Daarmee heeft u het wettelijke bewijs dat de directeuren J.C.W.J. (Maron) Gosens, K.A.L. (Koen) 
Laseroms en J.C.M. (Chris) van Opstal van ORZ Accountants en Belastingadviseurs (KvK-nummer 
17235295) op 29 december 2011 als “gevolmachtigden” in functie zijn getreden bij Schipper 
Accountants B.V. en gelijktijdig op 29 december 2011 met hun persoonlijke bedrijven J.C.W.J. 
Gosens Belastingadvies B.V., K.A.L. Laseroms Advies B.V. en C.J.M. van Opstal Accountants B.V. 
als “bestuurder” in functie zijn getreden bij Schipper Accountants B.V., als ook het persoonlijke bedrijf 
van ORZ-directeur J.A.M. (Jan) van der Zandt.  
 
Dit betekent dat J.C.W.J. (Maron) Gosens, K.A.L. (Koen) Laseroms en J.C.M. (Chris) van Opstal 
in de periode van 29 december 2011 tot 1 januari 2012 gelijktijdig de volgende functies bekleedden: 
 

• bestuurder (directeur) van Schipper Accountants B.V., Schermerhornstraat 2, 4463 XD Goes, 
vanuit hun eigen bedrijven J.C.W.J. Gosens Belastingadvies B.V., Burgemeester Vlaklaan 40, 
4927 AB, Hooge Zwaluwe en K.A.L. Laseroms Advies B.V. Palmbosstraat 9b, 4882 NR, Klein 
Zundert.    

• gevolmachtigde van Schipper Accountants B.V. Schermerhornstraat 2, 4463 XD Goes;  

• bestuurder (directeur) van ORZ Accountants en Belastingadviseurs, Hofdreef 46, 4881 DR 
Zundert (KvK-nummer 17235295).  

 
Daarmee hebben de bestuurders (directeuren) J.C.W.J. (Maron) Gosens, K.A.L. (Koen) Laseroms 
en J.C.M. (Chris) van Opstal van ORZ Accountants en Belastingadviseurs Hofdreef 46, 4881 DR 
Zundert (KvK-nummer 17235295) zich onmiskenbaar in zeer ernstige mate de met A.M.L. van Rooij,       
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en de daaraan onlosmakelijk verbonden bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) gevestigd op ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode en Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op                           
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, gesloten overeenkomst (zijnde: een contractuele 
verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer) overtreden omwille van persoonlijk geldgewin 
ten gunste van hun eigen bedrijven J.C.W.J. Gosens Belastingadvies B.V., K.A.L. Laseroms                   
Advies B.V. en C.J.M. van Opstal Accountants B.V. Dit met de voorkennis en wetenschap dat                 
hen als registeraccountant en via de stichting SRA (als privaatrechtelijke rechtspersoon) met de 
Belastingdienst (publiekrechtelijke rechtspersoon).gesloten “Convenant over kwaliteit van fiscale 
aangifte van SRA-kantoren tussen Belastingdienst en SRA” toch niets kan gebeuren, omdat zij 
daarmee vanuit de wet zijn beschermd en de wetenschap dat zij zich daarbij (onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de minister van Financiën) kunnen verschuilen achter de feitelijk 
uitgeschakelde belastingambtenaren, waardoor zij (evenals betreffende ambtenaren) vanuit  
het “Arrest Vliegbasis Volkel” en de “Pikmeer Arresten I en II” over een strafrechtelijke  
immuniteit beschikken. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u de vanuit ORZ Accountants en 
Belastingadviseurs, Hofdreef 46, 4881 DR Zundert, door de directeuren Maron Gosens,                             
Koen Laseroms en Wim Magielse op 28 augustus 2013 (ref: 230240) aan Van Rooij Holding B.V. 
t.a.v. de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36, B-3520 Zonhoven, België, verstuurde brief 
hieronder ingelast:  

https://regio-business.nl/magazines/archief/editie-west-brabant/juli-aug-2019/schipper-accountants-voor-minder-kan-ik-het-niet/
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://regio-business.nl/magazines/archief/editie-west-brabant/juli-aug-2019/schipper-accountants-voor-minder-kan-ik-het-niet/
https://regio-business.nl/magazines/archief/editie-west-brabant/juli-aug-2019/schipper-accountants-voor-minder-kan-ik-het-niet/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Registeraccountant#:~:text=Een%20registeraccountant%20(RA)%20is%20in,Beroepsorganisatie%20van%20Accountants%20(NBA).
https://www.sra.nl/
https://www.ensie.nl/kadaster/privaatrechtelijke-rechtspersoon#:~:text=Een%20Privaatrechtelijke%20rechtspersoon%20is%20een,beperkte%20aansprakelijkheid%20of%20een%20stichting.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://www.encyclo.nl/begrip/publiekrechtelijke_rechtspersoon
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/convenant_belastingdienst_sra_dv3621z2ed.pdf
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/convenant_belastingdienst_sra_dv3621z2ed.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arrest_Vliegbasis_Volkel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pikmeerarresten
https://regio-business.nl/magazines/archief/editie-west-brabant/juli-aug-2019/schipper-accountants-voor-minder-kan-ik-het-niet/
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Daarmee hebben wij het wettelijke bewijs geleverd dat de natuurlijke personen Maron Gosens,  
Koen Laseroms en Chris van Opstal als ook de aan hen verbonden bedrijven ORZ Accountants  
en Belastingadviseurs en Schipper Accountants B.V. in ieder geval over het belastingjaar 2011 in 
ernstige mate fiscale en sociale fraude hebben gepleegd.  
 

Precies in deze periode vanaf 29 december 2011 tot 1 januari 2012 hebben de natuurlijke personen 
Maron Gosens en Koen Laseroms in hun functies: 
 

• als bestuurder (directeur) van ORZ Accountants en Belastingadviseurs Hofdreef 46, 4881 DR 
Zundert.  

• als bestuurder (directeur) van Schipper Accountants B.V. Schermerhornstraat 2, 4463 XD Goes, 
vanuit hun eigen bedrijven J.C.W.J. Gosens Belastingadvies B.V., Burgemeester Vlaklaan 40, 
4927 AB, Hooge Zwaluwe en K.A.L. Laseroms Advies B.V. Palmbosstraat 9b, 4882 NR, Klein 
Zundert.    

• als gevolmachtigde van Schipper Accountants B.V. Schermerhornstraat 2, 4463 XD Goes;  
 
de naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van de natuurlijke personen A.M.L. van 
Rooij (BSN: 093391225), J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) en hun bedrijven 
Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. (KvK-nummer: 16090111) en Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in het registratiesysteem van Schipper Accountants 
B.V. vanaf 1 januari 2012 vervalst naar het volgende adres:   
 

• Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  
 
met de voorkennis en wetenschap dat dit geen woning is en als woning nooit heeft bestaan en dat 
om die reden daarin niemand zijn ’hoofdverblijfplaats’ kan hebben.  
 
Dit heeft weer tot gevolg gehad dat onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders               
M.F. (Maurice) Buijs (tot 01-01-2017) en G.J. (Bert) Kole en J.A.M. (Jan) van der Zandt (vanaf 31-
12-2015) in het registratiesysteem van Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) vanaf 1 januari 
2012 tot op heden valse naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van de natuurlijke 
personen A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) en  
hun bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) en Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) zijn 
opgenomen, wat door directeur-bestuurder G.J. (Bert) Kole in zijn hoedanigheid als “verwerker” van 
persoonsgegevens met de van hem op 6 maart 2020 resp. 9 maart 2020 getekende verklaringen 
wordt bevestigd, welke u hieronder vindt ingelast.  
 

 

https://regio-business.nl/magazines/archief/editie-west-brabant/juli-aug-2019/schipper-accountants-voor-minder-kan-ik-het-niet/
https://regio-business.nl/magazines/archief/editie-west-brabant/juli-aug-2019/schipper-accountants-voor-minder-kan-ik-het-niet/
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
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Dat het volgende adres:   
 

• Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  
 
in het registratiesysteem van Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) vanaf 1 januari 2012 tot op 
heden vals is omdat dit geen woning betreft, waarin niemand zijn hoofdverblijfplaats kan hebben, 
wordt door de bestuurders M.F. (Maurice) Buijs (tot 01-01-2017) en G.J. (Bert) Kole en J.A.M. (Jan) 
van der Zandt (vanaf 31-12-2015) van Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060), namens  
deze J.C.W.J. (Maron) Gosens, bij de belastingdienst gedane hieronder ingelaste “Aangifte 
vennootbelasting 2012” met daarop de volgende naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-
gegevens): Van Rooij Holding B.V., Hazedansweg 36, B-3520 Zonhoven (België) schriftelijk 
bevestigd.          

https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://regio-business.nl/magazines/archief/editie-west-brabant/juli-aug-2019/schipper-accountants-voor-minder-kan-ik-het-niet/
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Als extra wettelijk bewijs dat het volgende adres:   
 

• Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  
 
in het registratiesysteem van Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) vanaf 1 januari 2012 tot  
op heden vals is omdat dit geen woning betreft, waarin niemand zijn hoofdverblijfplaats kan hebben, 
vindt u met de hieronder ingelaste door Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) met als 
bestuurders M.F. (Maurice) Buijs (tot 01-01-2017) en G.J. (Bert) Kole en J.A.M. (Jan) van der 
Zandt (vanaf 31-12-2015) bij brief d.d. 9 september 2014 (debiteurennummer: 14230240) aan Van 
Rooij Holding B.V., Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven (België) verstuurde factuur van EUR 2.102,43 
nogmaals schriftelijk bevestigd.     
 

https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
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Schipper Accountants B.V. (KvK-22058060) met als bestuurders M.F. (Maurice) Buijs                                        
(tot 01-01-2017) en G.J. (Bert) Kole en J.A.M. (Jan) van der Zandt (vanaf 31-12-2015) hebben  
als onze intermediair in de door hen gedane belastingaangiften over de jaren 2012 en 2013 van 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en zijn bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”  
(KvK-nummer: 57035032) met als enig eigenaar A.M.L. van Rooij, Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(KvK-nummer: 16090111) met als enig directeur A.M.L. van Rooij en Van Rooij Holding B.V.  
(KvK-nummer: 17102683) met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij, het adres Hazendansweg 36, 
3520 Zonhoven (België) ingevuld. Dit met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) nooit heeft ingeschreven gestaan in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven 
en het Belgische Rijksregister, als wonende in de wettelijk wel bestaande woning Hazendansweg 36, 
3520 Zonhoven en de wetenschap dat de onlosmakelijk aan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) 
verbonden bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) en Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) 
nooit hebben ingeschreven gestaan in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) wat in België 
wettelijk verplicht is.  
 
Als wettelijk bewijs dat het bedrijf Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in België nooit ingeschreven is geweest in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op de wettelijk niet bestaande woning Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België), wat wettelijk ook onmogelijk is, - als ook niet op de wettelijk wel bestaande 
woning Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven (België) -, vindt u hieronder ingelast de door Kamer van 
Koophandel bij brief d.d. 2 september 2014 (factuurnummer: 140507400) aan het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, verstuurde factuur 
voor bijgesloten opgevraagde door de Raad van Bestuur op 02-09-2014 ondertekende gewaarmerkt 
uittreksel van Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als aandeelhouder Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 
B.V. (KVK-nummer: 17154479) met als bestuurder A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225).                      
 

https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.efaa.com/about-efaa/efaa-board/index.html
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van
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Als wettelijk bewijs dat het bedrijf Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in België nooit ingeschreven is geweest in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op de wettelijk niet bestaande woning Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België), wat wettelijk ook onmogelijk is, - als ook niet op de wettelijk wel bestaande 
woning Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven (België) -, vindt u hieronder ingelast de Registratie 
machtiging Servicebericht Aanslag voor uw intermediair d.d. 25 augustus 2014 (kenmerk: 
04957cdde6fb) van Peter Veld, directeur-generaal Belastingdienst aan Van Rooij Holding B.V., 
 ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  
 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van
https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2015/09/25/peter-veld-consultant-bij-abdtopconsult
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Het was voormalig directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst die op 25 augustus 2014 al 
erg ver was met het onderzoek naar deze “Fam. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode affaire” die lopende zijn onderzoek op voordracht van minister Ronald Plasterk 
(PvdA)(S&D) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met minister 
Jeroen Dijsselbloem (PvdA)(S&D) van Financiën, met goedkeuring van de ministerraad in Kabinet-
Rutte II (VVD en PvdA) op 1 november 2015 is benoemd tot consultant bij ABDTOPConsult bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij werd vanaf 1 november 2015 opgevolgd door voormalig 
Commandant Koninklijke Marechaussee Hans Leijtens waarmee het lopende onderzoek naar  
deze “Fam. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode affaire” is gestopt.  
 
Vanaf 1 november 2015 is op voordracht van minister Ronald Plasterk (PvdA)(S&D) van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met minister Jeroen Dijsselbloem  
(PvdA)(S&D) van Financiën, met goedkeuring van de ministerraad in Kabinet-Rutte II (VVD en PvdA) 
voormalig directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst opgevolgd door  
Hans Leijtens als directeur-generaal van de Belastingdienst, waarmee het door voormalig directeur-
generaal Peter Veld van de Belastingdienst in gang gezette onderzoek naar deze “Fam. A.M.L. van 
Rooij, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode affaire” in de DOOFPOT belandde. Dit is zeer 
opmerkelijk te noemen omdat Hans Leijtens daarvoor vanaf 2012 tot 2015 als Luitenant-generaal de 
commandant was van de Koninklijke Marechaussee en tevens Gouverneur der Residentie en 
daarmee ook verantwoordelijk was voor het militair ceremonieel in de hofstad.  
 
Op 23 januari 2017 vertrekt directeur-generaal Hans Leijtens van de Belastingdienst, wat het  
rechtstreekse gevolg is van een chaotische reorganisatie bij de Belastingdienst. Opmerkelijk daarbij 
is dat Hans Leijtens direct daarna vanaf 2017 Programma-Directeur-Generaal werd voor de 
wederopbouw van de Bovenwindse Eilanden na orkaan Irma. Aansluitend is hij lid geworden van de 
International Board of Auditors (NATO), de onafhankelijke, externe toezichthouder die rechtstreeks 
rapporteert aan de Noord-Atlantische Raad en deze Raad en de NAVO-lidstaten onder andere 
zekerheid verschaft over de bestedingen van de gezamenlijke fondsen. Nog opmerkelijker is dat  
Hans Leijtens sinds 2 september 2019 weer is teruggekeerd naar zijn oude functie die hij vanaf  
2012 tot 2015 bekleedde, zijnde: Commandant Koninklijke Marechaussee en tevens Gouverneur  
der Residentie en dat Minister Ferdinand Grapperhaus (CDA)(EVP) van Justitie en Veiligheid 
(CDA)(EVP) direct daarna het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) heeft opgericht met als opdracht 
criminele netwerken op te rollen en grote sommen crimineel geld te ontnemen. Als gevolg daarvan 

werken in Nederland vanaf april 2020 de Politie, het Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, 
Defensie, Douane en Belastingdienst “op papier” samen met als doelstelling het duurzaam verstoren 
van ondermijnende criminele bedrijfsprocessen in binnen- en buitenland, door het structureel 
opsporen en ontmantelen van criminele netwerken, het aanpakken van sleutelfiguren, het in beslag 
nemen van crimineel vermogen en het opwerpen van barrières voor crimineel handelen en voor het 
verkrijgen van crimineel geld. Daarvoor heeft Nederlands minister Ferdinand Grapperhaus 
(CDA)(EVP) van Justitie en Veiligheid (CDA)(EVP) maar liefst 110 miljoen euro aan onrechtmatig 
verkregen belastinggeld ter beschikking gesteld om “in werkelijkheid” daarmee via de private 
ondernemingen Invest-NL en Invest-International (is Wouter Bos) met misbruik van miljarden euro’s 
aan Nederlands belastinggeld nog meer macht te verkrijgen in alle landen van de Verenigde Naties 
om vanuit alle VN-landen “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” te plegen ten gunste van de 
 binnen deze VN-landen (vanuit Nederland en België) geïnfiltreerde internationaal georganiseerde 
“Vastgoedmaffia”. Hiermee hebben benevens de Nederlandse ministers Wopke Hoekstra 
(CDA)(EVP) van Financiën en Sigrid Kaag (VVD)(ALDE) van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking ook Nederlands minister Ferdinand Grapperhaus (CDA)(EVP) van 
Justitie en Veiligheid (CDA)(EVP) in zeer ernstige mate artikel 102 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie overtreden die “misbruik van machtspositie” in ondernemingen 
verbiedt. 
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Dit geeft ook een verklaring voor het feit dat huidig Minister Ferdinand Grapperhaus (CDA)(EVP)  
van Justitie en Veiligheid (die onderdeel uitmaakt van het “Netwerk Weerbaar Bestuur” onder Oud-
Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp als ambassadeur) tot op de dag van vandaag nog 
niet heeft gereageerd op het door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), 
wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL), met als enig directeur 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 
9, 5491 XD, Sint-Oedenrode (NL) als gemachtigde van mevrouw F.C.J.M. van den Heuvel (cliënte) 
bij brief d.d. 1 maart 2021 (kenmerk: EKC/FvdH/010321/minvenj) gedane verzoek om met behulp  
van “spoedwetten” de geconstateerde gebreken in de Wet op de gerechtelijke organisatie, de Wet 
basisregistratie personen, de Paspoortwet en het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van 
Strafvordering te herstellen om terug te keren naar een “Democratische Rechtstaat” op een zodanige 
wijze dat (gemandateerde) ambtenaren die met boze opzet “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” 
plegen (wat op zeer grote schaal gebeurd) daarvoor strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.  
Ondanks het feit dat huidig CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ons bij 
brief d.d. 1 maart 2021 (kenmerk: EKC/FvdH/010321/minvenj) gedane verzoek daarom via zijn 
politieke assistent Joanneke van den Nieuwboer en zijn vervangend politieke assistent Marije van 
Schaik bij e-mail d.d. 1 maart (08:12 uur) heeft ontvangen, - waarbij de goede ontvangst ervan door 
Marije van Schaik telefonisch aan ons is bevestigd -, heeft hij daarop tot op de dag van vandaag niet 
gereageerd. Betreffende door CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op  
1 maart (08:12 uur) ontvangen e-mail vindt u hieronder ingelast, zodat daarover geen enkel 
misverstand kan ontstaan.  
 

 
Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com> 
Date: ma 1 mrt. 2021 om 08:12 
Subject: Ons verzoekschrift d.d. 1 maart 2021 aan minister Ferdinand Grapperhaus van 
Justitie en Veiligheid To: <j.l.a.van.den.nieuwboer@minvenj.nl>, <m.s.van.schaik@minjenv.nl> 
 
Aan: 

- Joanneke van den Nieuwboer, politieke assistent van CDA-minister Ferdinand 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (e-mail: j.l.a.van.den.nieuwboer@minjenv.nl);    

- Marije van Schaik, vervangend politieke assistent van CDA-minister Ferdinand 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (e-mail: m.s.van.schaik@minjenv.nl);   

 
Geachte mevrouw Joanneke van den Nieuwboer en mevrouw Marije van Schaik,  
 
Bijgaand vindt U een praktijkvoorbeeld van rechtsstaat ondermijnende criminaliteit die alles en 
iedereen aangaat, ontstaan vanuit ambtenaren (als ook hun netwerken) die de macht van de 
bestuurders heeft overgenomen, zonder daarvoor strafrechtelijk te kunnen worden vervolgd. 
DIT MOET VERANDEREN.    
 
Bijgaand vindt u ons verzoekschrift d.d. 1 maart 2021 (kenmerk: EKC/FvdH/010321/minvenj) 
aan CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de 
rechtsstaat ondermijnende afhandeling van onze bij aangetekende brief d.d. 5 februari 2021 
(kenmerk: EKC/FvdH/050121/KL) aan L. van der Sloot-van der Zwaard, Directeur LDCR, 
Postbus 3175, 3502 GD Utrecht, verstuurde klacht door de klachtencoördinator LDCR. Wij 
verzoeken u om als politiek assistent en als vervangend politiek assistent van CDA-minister 
Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kennis te nemen van de inhoud en die 
inhoud hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.        
 
In betreffend met feitelijke en wettelijke bewijzen onderbouwde verzoekschrift d.d. 1 maart 
2021 aan CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kunt u lezen dat de 
klachtencoördinator LDCR onze bij directeur L. van der Sloot-van der Zwaard tegen haar 
ingediende klacht zelf heeft afgehandeld om vanuit haar functie als teamleider financiën LDCR 
door te kunnen gaan met het maar liefst 13 maal onrechtmatig terugstorten namens het Min. v 
Justitie en Veiligheid van een gedeelte van het door ons betaalde griffierecht in zaaknummer: 
SHE 20/2315, welke zij heeft gebaseerd op een door een “spookgriffier” valselijk opgemaakte 
nota d.d. 10 oktober 2020, welke door haar is verstuurd naar de foute rechtspersoon met  
daarop het foute bedrag aan te betalen griffierecht, waarmee (door haar toedoen) bestuurlijk  
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verantwoordelijk CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in ernstige 
mate artikel 8:41, eerste en tweede lid, van de Awb heeft overtreden, met als oogmerk om op 
basis van door een “spookgriffier” valselijk opgemaakte nota (en derhalve met een vals 
dossier) - buiten de nog niet aangewezen zittingsgriffier om – een uitspraak van de 
behandelend rechter(s) gerealiseerd te krijgen ten gunste van een uit oligarchie ontstane 
ambtelijke rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie van ongekend grote omvang. 

In betreffend met feitelijke en wettelijke bewijzen onderbouwde verzoekschrift d.d. 1 maart 
2021 aan CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kunt u tevens lezen 
dat de ijzeren wet van de oligarchie stelt dat alle organisatievormen, onafhankelijk van het 
democratische of autocratische gehalte in het begin, onvermijdelijk oligarchisch worden. Deze 
sociologische wet werd geformuleerd door de Duits-Italiaanse socioloog Robert Michels en 
sluit aan bij de elitetheorie van Pareto en Mosca.  

Een ambtenaar is iemand die op grond van een bijzondere vorm van arbeidsovereenkomst 
werkzaam is voor een overheid. De rechtspositie van de ambtenaar in het zogeheten 
ambtenarenrecht is echter niet exact dezelfde als die van de in loondienst werkzame 
werknemer in het reguliere arbeidsrecht. Ambtenaren kunnen werken bij de rijksoverheid, 
een provincie, een gemeente, een waterschap of bij instellingen die worden beheerd door 
de staat of openbare lichamen. Dienovereenkomstig worden zij ook wel aangeduid als 
rijksambtenaren, provincieambtenaren, gemeenteambtenaren, waterschapsambtenaren, 
onderwijsambtenaren, politieambtenaren, militaire ambtenaren enzovoorts. Veel van deze 
ambtenaren zijn gemandateerd om namens betrokken besturen, zijnde ministers, 
staatssecretarissen, gedeputeerde staten van de provincies, burgemeester en wethouders van  
gemeenten en dagelijks besturen van waterschappen e.d. besluiten te nemen. Het zijn juist 
deze gemandateerde ambtenaren die vanuit het “Arrest Vliegbasis Volkel” en de “Pikmeer 
Arresten I en II” worden beschermd, waardoor zij over een strafrechtelijke immuniteit 
beschikken. Ministers, staatssecretarissen, wethouders en gedeputeerden, de politieke 
bestuurders dus, zijn niet meer dan vier, hooguit acht jaar in functie. Ambtenaren blijven zitten 
en zien politieke bazen komen en gaan. Het zijn deze ambtenaren die nieuw gekozen 
ministers, staatssecretarissen, wethouders,  gedeputeerden en bestuurders van 
(semi)overheidsorganen informeren en adviseren over beleid en nemen namens betreffende 
bestuursorganen (handhavende) beslissingen voor de uitvoering van dat op hun advies 
vastgestelde beleid. Het zijn juist deze ambtenaren die samenwerken met Lobbyisten of niet-
parlementaire pressiegroepen, organisatie- en adviesbureaus, rechtsstaat ondermijnende 
criminele organisaties en de media waardoor zij een volledige dictatoriale macht over onze 
bestuurders op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau hebben weten te verkrijgen.  

Het zijn deze ambtelijke rechtsstaat ondermijnende netwerken die ministers, 
staatssecretarissen, wethouders, gedeputeerden en bestuurders van (semi)overheidsorganen 
aan hen ondergeschikt maken. Daarmee zijn ministers, staatssecretarissen, wethouders, 
gedeputeerden en bestuurders van (semi)overheidsorganen als het ware “slaaf” geworden van 
hun eigen ambtenaren en van de door hun  eigen ambtenaren uitgebrachte adviezen. 
Daarmee is onze rechtstaat feitelijk een “ambtelijke dictatuur” geworden van waaruit een 
rechtsstaat ondermijnende criminaliteit is ontstaan van ongekend grote omvang, waarvoor de 
veroorzakende ambtenaren (daders) vanwege het “Arrest Vliegbasis Volkel” en de “Pikmeer 
Arresten I en II” niet strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. De huidige toeslagaffaire is 
daarvan een recent voorbeeld. Het zijn ambtenaren die dit hebben veroorzaakt maar die gaan 
wel vrijuit of worden verplaatst naar andere posities. De boven deze ambtenaren zittende 
ministers en staatssecretarissen (bestuurders) trekken daarvoor het boetekleed aan, waarop 
vervolgens het kabinet-Rutte III is gevallen. Bij het aantreden van een nieuw kabinet na de 
Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 gaan deze ambtenaren weer gewoon door en 
zijn ook de nieuw benoemde ministers en staatssecretarissen in dat nieuwe kabinet weer 
“slaaf” van dezelfde ambtenaren. Deze uit oligarchie ontstane ambtelijke rechtsstaat 
ondermijnende criminaliteit kan dan ook enkel worden opgelost wanneer het huidige demissio-
naire kabinet-Rutte III met “Spoedwetten” de Wet op de gerechtelijke organisatie, de Wet 
basisregistratie personen, de Paspoortwet, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van 
Strafvordering daarop aanpast, waarom wij hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk CDA-minister 
Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in ons bijgevoegd verzoekschrift d.d. 1 maart 
2021 (kenmerk: EKC/FvdH/010321/minvenj) dan ook hebben verzocht (zie bijlage).  
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Wij richten aan u dan ook het nadrukkelijke verzoek om deze e-mail met ons bijbehorend aan 
Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gerichte verzoekschrift d.d. 1 maart 2021 
(kenmerk: EKC/FvdH/010321/minvenj) direct door te sturen aan hiervoor bestuurlijk 
verantwoordelijk minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en ons dat per 
kerende e-mail schriftelijk te bevestigen.  

Ons verzoekschrift d.d. 1 maart 2021 bevat een onlosmakelijke daaraan verbonden bijlage, 
zijnde onze bij aangetekende brief d.d. 5 februari 2021 aan L. van der Sloot-van der Zwaard, 
directeur LDCR verstuurde klacht. Vanwege het te grote bestand van die bijlage kan die niet bij 
deze e-mail worden meegezonden en sturen wij u dan ook toe in een tweede e-mail onder 
hetzelfde onderwerp. Wij willen u vragen om ook deze tweede e-mail direct door te sturen aan 
hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid 
en ons dat per kerende e-mail schriftelijk te bevestigen.  

In afwachting van uw hierboven verzochte bevestiging per kerende e-mail, verblijven wij,   

Hoogachtend, 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111),  
wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225),  
wettelijk wonende in zijn woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode.                  
 

 

Wat daarvan de gevolgen zijn voor:    

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als natuurlijk persoon, als wettelijk eigenaar en wettelijk 
gebruiker van de woningen, bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie 
P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 Sint-Oedenrode (± 6 ha) op het adres             
’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  
 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als natuurlijk persoon, vanaf 5 juli 1979 tot 12 augustus 
2009 wettelijk hoofdverblijfplaats bewoner in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode en vanaf 12 augustus 2009 tot op heden wettelijk hoofdverblijfplaats 
bewoner in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode.   
 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als natuurlijk persoon, vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap 
van goederen getrouwd met J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886).   
 

• J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) als natuurlijk persoon, vanaf 5 juli 1979 tot 
op heden wettelijk hoofdverblijfplaats bewoner in haar eigen woning op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  
 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als natuurlijk persoon en J.E.M. van Rooij van Nunen 
(BSN: 128731886) als natuurlijk persoon zijn vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen 
getrouwd en zijn nooit gescheiden van tafel en bed, wat betekent dat zij beiden vanaf hun 
huwelijk op 5 juli 1979 tot op heden (al bijna 42 jaar lang) fiscaal en sociaal partner zijn                 
voor het doen van belastingaangiften bij de belastingdienst, vanuit een en dezelfde 
hoofdverblijfplaats op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waar ook hun 
bedrijven zijn gevestigd. 
 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in zijn hoedanigheid als eigenaar van zijn  
eenmansbedrijf “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in zijn hoedanigheid als directeur van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode. 



6 juni 2021: Verzoekschrift van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen e.a. aan D66-Kamervoorzitter  
Vera Bergkamp van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (totaal 137 blz.) 

©57 

 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in zijn hoedanigheid als bestuurder van Van Rooij 
Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode. 
 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in zijn hoedanigheid als bestuurder van Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op        
het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
 

• De erfgenamen (kinderen) van het vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen 
getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen 
(BSN: 128731886). 
 

• De cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), waarvoor 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als gemachtigde de juridische procedures voert bij 
gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries, rechtbanken, gerechtshoven, Raad van 
State, etc.  
 

• Alle betrokken geraakte derden die vanaf 1 januari 2012 tot op heden met A.M.L. van Rooij 
(BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) als natuurlijk persoon, 
en of met de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-
nummer: 17102683) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 
17154479) enige betrokkenheid hebben gehad.   
 

kunt u lezen in de door A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende in zijn eigen woning 
op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, onder PostNL-barcode 3SRPKS421613476 
aan P.B.T. Jansen, volgens zijn eigen opgave wonende op het adres t Achterom 9, 5491 XD Sint-
Oedenrode, verstuurde aangetekende sommatiebrief d.d. 26 maart 2021 (kenmerk: AvR/26032021/ 
PJ) met bewijs van aangetekende verzending en bijbehorende enveloppe, waarop heden (na twee 
maanden) nog steeds niet is gereageerd (lees blz. 57 t/m 119 hieronder):                                          
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), 
wettelijk wonende in zijn eigen woning  
op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD, Sint-Oedenrode  

  

  Aantekenen 
   

Aan: P.B.T. Jansen 
volgens zijn eigen opgave  
wonende op het adres t Achterom 9,  
5491 XD Sint-Oedenrode  

 
Ons kenmerk: AvR/26032021/PJ                                                    Sint-Oedenrode 26 maart 2021 
 

Deze sommatie bevat 62 blz. 

 
Sommatie aan P.B.T. Jansen om op grond van de feitelijke en wettelijke inhoud van dit 
sommatieverzoek per direct (vόόr uiterlijk 10 april 2021) te hebben geregeld:  
 

1. dat de (mede) door u op 23 december 2016 ondertekende akte, welke Mr. ADRIAAN 
JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, op basis van het door u 
aangeleverd vals dossier heeft opgemaakt en bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de 
Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 
om 10:47 uur heeft laten inschrijven. - waarin u onder meer voor betreffende notaris heeft 
verzwegen datgene wat in dit sommatieverzoek staat geschreven -, op uiterlijk 10 april 
2021 is ingetrokken.   

 
2. dat de door u gedane valse inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) bij de 

gemeente Meierijstad, als wonende in de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD    
Sint-Oedenrode, bij de gemeente Meierijstad op uiterlijk 10 april 2021 retroactief (vanaf           
het moment op uw verzoek de inschrijving is gedaan) is ingetrokken, waarna burgemeester 
en wethouders van de gemeente Meierijstad hun vanaf 15 januari 2013 gedane valse 
ambtshalve uitschrijving van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) ambtshalve retroactief 
kunnen corrigeren in de basisregistratie personen (BRP) en A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) vanaf dat moment weer kan terugkeren naar zijn eigen woning en eigen 
hoofdverblijfplaats op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin ook de      
aan hem onlosmakelijk verbonden bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 
57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(KvK: 16090111) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn 
gevestigd, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur 
is.  
 

3. dat u, zijnde P.B.T. Jansen, op uiterlijk 11 april 2021 de woning op het adres ’t Achterom 9, 
5491 XD Sint-Oedenrode, van eigenaar A.M.L. van Rooij BSN: 093391225), waarin A.M.L. 
van Rooij ook zijn hoofdverblijfplaats heeft, heeft verlaten en de sleutels daarvan heeft 
neergelegd bij Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, 
zodat eigenaar A.M.L. van Rooij deze sleutels van zijn eigen woning direct daarna vanaf  
12 april 2021 kan gaan ophalen bij notaris Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA om 
vervolgens (samen met zijn echtgenote) weer terug te keren naar zijn eigen woningen               
op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin hij samen met zijn 
echtgenote zijn hoofdverblijfplaats heeft en waarin ook de aan hem onlosmakelijk 
verbonden bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij 
Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur is. 

 
waartoe u, zijnde P.B.T. Jansen, in overeenstemming met het wettelijk bindend KONINKLIJK 
BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560 van Koning Willem Alexander, aan het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, wettelijk 
verplicht bent. Het behoeft namelijk geen toelichting dat als het aan het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. t.a.v. de heer A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, verstuurde 
door KONING WILLEM ALEXANDER tezamen met DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
EN KONINKRIJKSRELATIES genomen KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560 
wettelijk bindend is voor alle gerechten in Nederland en met name ook voor de Raad van State  
 

http://www.dommeldal.eu/
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omdat Koning Willem Alexander dit BIJ DE GRATIE GODS vanuit zijn functie als voorzitter van  
de Raad van State bij KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560 heeft beslist, dit  
ook wettelijk bindend is voor het Kadaster, de gemeente Meierijstad, het waterschap De Dommel, 
de provincie Noord-Brabant en alle andere betrokken geraakte derden dit dan ook wettelijk 
bindend is voor de veroorzakers P.B.T. Jansen, Lara Pennings, B.C.M. Jansen en Mr. ADRIAAN 
JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel.  
 
Het behoeft dan ook geen toelichting dat alle schade (materieel en immaterieel) die u, zijnde           
P.B.T. Jansen heeft aangericht (en nog gaat aanrichten) bij de familie A.M.L. van Rooij, de 
bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 
17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. (KvK: 17154479), bij cliënten van het juridische bureau Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. en alle betrokken geraakt derden, - die is veroorzaakt: 1.) met de door Mr. ADRIAAN JULIUS 
LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, op 23 december 2016 vals opgemaakte 
notarisakte, welke hij heeft opgemaakt op een door u aangeleverd vals dossier; 2.) met de door u 
gedane valse inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) bij de gemeente Meierijstad als 
wonende in de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, zonder wettelijk 
vereiste toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) die daarin ook zijn 
hoofdverblijfplaats heeft -, zullen worden verhaald op P.B.T. Jansen en uw partner Lara Pennings. 
Als onderbouwing van deze nog te starten schadeclaim procedures zal onder meer een kopie van 
dit sommatieverzoek worden overlegd.     
 

 
 
 
Geachte heer P.B.T. Jansen,  
 
Hierbij maakt A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende op zijn hoofdverblijfplaats                        
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode:   
 

• als natuurlijk persoon, die vanaf zijn huwelijk op 5 juli 1979 tot 12 augustus 2009 zijn 
wettelijke hoofdverblijfplaats heeft gehad in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode en vanaf 12 augustus 2009 zijn wettelijke hoofdverblijfplaats heeft                   
in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode;     

 

• als echtgenoot van J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), waarmee hij vanaf                            
5 juli 1979 voor de wet en de katholieke kerk is getrouwd, die vanaf haar huwelijk op 5 juli 
1979 onafgebroken haar wettelijke hoofdverblijfplaats heeft in haar woning ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode;    

 

• als wettelijk eigenaar van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode en bijbehorende bedrijfsgebouwen, met bijbehorende percelen sectie P 525, 
P526, P 508, P 509, P 510, P 516 en P 517 (± 6 hectare);  
 

• als enig eigenaar van eenmansbedrijf “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 
57035032), gevestigd op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met 
onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510, P 516 en P 517                            
(± 6 hectare) aan grond,  
   

• als enig houder van het onder de naam van “Camping en Pensionstal “Dommeldal” op                
het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en bijbehorende bedrijfsgebouwen,                         
met onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510, P 516 en P 517                          
(± 6 hectare) aan grond, op 12 december 1989 verleende milieuvergunning 
(omgevingsvergunning), welke met de op 16 juli 2007 en 20 juli 2007 gedane meldingen     
artikel 8:19 Milieubeheer is gewijzigd, voor het houden van 78 paarden, 59 mestvarkens,             
het hebben van een recreatie, logies en ontbijtruimte met terras en het hebben van een 
minicamping voor maximaal 15 mobiele kampeermiddelen, bijbehorende verharde 
parkeerplaatsen en overige daarbij behorende voorzieningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode; 
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• als enig eigenaar van de onlosmakelijk aan eenmansbedrijf “Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032) verbonden bedrijfsauto Mitsubishi Pajero 3.2. DI GLS 
HRLS met kentekenplaat 73-VR-XL, welke thans nog steeds in zijn bezit is en op naam staat 
van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), die vanaf haar huwelijk op 
5 juli 1979 onafgebroken haar wettelijke hoofdverblijfplaats heeft in haar woning ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;    
         

• als enig directeur van het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) 
dat vanaf 5 maart 1998 zit gevestigd in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode, waarin zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf haar huwelijk  
op 5 juli 1979 haar wettelijke hoofdverblijfplaats heeft.  
     

• als enig bestuurder van het bedrijf Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) dat 
vanaf 5 maart 1998 zit gevestigd in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, waarin zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf haar huwelijk op               
5 juli 1979 haar wettelijke hoofdverblijfplaats heeft.      
 

• als enig bestuurder van het bedrijf Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. 
(KvK-nummer: 17154479) dat vanaf 9 april 2003 zit gevestigd in zijn eigen woning op het adres 
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen 
vanaf haar huwelijk op 5 juli 1979 haar wettelijke hoofdverblijfplaats heeft.      

 
u hierbij zeer nadrukkelijk kenbaar dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) op 28 februari 2013            
nog ingeschreven moet hebben gestaan in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente 
Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) als wonende in zijn eigen woning op ’t Achterom 9, 5491 XD              
Sint-Oedenrode. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het AANSLAGBILJET 
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN /WOZ-BESCHIKKING over het belastingjaar 2013, zodat daarover 
geen enkel misverstand kan bestaan.       
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Daarmee heeft u het wettelijk bewijs dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de wettelijke            
eigenaar is van de onroerende zaken de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD                   
Sint-Oedenrode - als ook van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510,   
P 516 en P 517 (± 6 hectare) - en de wettelijke (hoofd)gebruiker is van de woning op het adres  
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode en op 28 februari 2013 nog ingeschreven moet hebben 
gestaan in de basisregistratie personen (BRP) als wonende in zijn eigen woning op ’t Achterom 9, 
5491 XD Sint-Oedenrode.  
 
Hierbij maakt A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende op zijn hoofdverblijfplaats                        
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, u hierbij tevens zeer nadrukkelijk kenbaar: 
 

• dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) na 28 februari 2013 nooit is verhuisd naar een 
andere woning en derhalve nog steeds zijn wettelijke hoofdverblijfplaats heeft in zijn eigen 
woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode; 
 

• dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) zich nooit heeft laten uitschrijven bij de gemeente 
Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) als zijnde verhuisd naar een andere woning, wat 
betekent dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) nog steeds zijn wettelijke hoofdverblijfplaats 
heeft in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode;      
 

• dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) van burgemeester en wethouders van Meierijstad 
(voorheen: Sint-Oedenrode) nooit een besluit in de zin van de Awb heeft mogen ontvangen 
op zijn wettelijke hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (zijnde zijn eigen 
woning) waarin burgemeester en wethouders ambtshalve hebben beslist dat A.M.L. van Rooij 
(BSN: 093391225) na 28 februari 2013 is verhuisd naar een andere woning, waar hij samen 
met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) zijn wettelijke 
hoofdverblijfplaats heeft, wat betekent dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) nog steeds zijn 
wettelijke hoofdverblijfplaats heeft in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD 
Sint-Oedenrode;     
 

• dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als enig eigenaar van zijn eenmansbedrijf “Camping 
en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres ’t Achterom 9 
en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508,                   
P 509, P 510, P 516 en P 517 (± 6 hectare) aan grond, van de Kamer van Koophandel nooit 
een besluit in de zin van de Awb heeft mogen ontvangen op zijn wettelijke hoofdverblijfplaats               
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (zijnde zijn eigen woning) waarin de Kamer van 
koophandel heeft beslist dat deze onderneming “wegens opheffing” is beëindigd, wat betekent 
dat eenmansbedrijf “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), 
waarvan A.M.L. van Rooij de eigenaar is, nog steeds zit gevestigd op het adres ’t Achterom 9 
en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;   
 

• dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als enig houder van het onder de naam van 
“Camping en Pensionstal “Dommeldal” op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode op 12 december 1989 verleende milieuvergunning (omgevingsvergunning),  
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-  welke met de door A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) op 16 juli 2007 en 20 juli 2007 
gedane meldingen artikel 8:19 Milieubeheer is gewijzigd, voor het houden van 78 paarden,             
59 mestvarkens, het hebben van een recreatie, logies en ontbijtruimte met terras en het 
hebben van een minicamping voor maximaal 15 mobiele kampeermiddelen, bijbehorende 
verharde parkeerplaatsen en overige daarbij behorende voorzieningen -, van burgemeester           
en wethouders van de gemeente Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) nooit een besluit in 
de zin van de Awb heeft mogen ontvangen op zijn wettelijke hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9, 
5491 XD Sint-Oedenrode (zijnde zijn eigen woning) waarin burgemeester en wethouders                 
van Meierijstad hebben beslist dat deze aan A.M.L. van Rooij verleende milieuvergunning 
(omgevingsvergunning) is ingetrokken, wat betekent dat A.M.L. van Rooij nog steeds                        
de houder is van de aan hem op 12 december 1989 verleende milieuvergunning 
(omgevingsvergunning), welke met de door hem op 16 juli 2007 en 20 juli 2007 gedane 
meldingen artikel 8:19 Milieubeheer is gewijzigd, voor het houden van 78 paarden, 59 
mestvarkens, het hebben van een recreatie, logies en ontbijtruimte met terras en het hebben 
van een minicamping voor maximaal 15 mobiele kampeermiddelen, bijbehorende verharde 
parkeerplaatsen en overige daarbij behorende voorzieningen, gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode; 
 

• dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als enig eigenaar van de onlosmakelijk aan 
eenmansbedrijf “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032) verbonden 
bedrijfsauto Mitsubishi Pajero 3.2. DI GLS HRLS met kentekenplaat 73-VR-XL, thans nog 
steeds in zijn bezit heeft en nog steeds op naam staat van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij 
van Nunen (BSN: 128731886), die vanaf haar huwelijk op 5 juli 1979 onafgebroken wettelijk 
woont in haar eigen woning (hoofdverblijfplaats) op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode. Hiermee heb ik nogmaals het wettelijke bewijs geleverd dat het eenmansbedrijf 
“Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), waarvan A.M.L. van Rooij 
de eigenaar is, nog steeds zit gevestigd op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode;   

 

• dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als enig directeur van het bedrijf Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), dat vanaf 5 maart 1998 zit gevestigd in zijn eigen 
woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin zijn echtgenote J.E.M. 
van Rooij van Nunen vanaf haar huwelijk op 5 juli 1979 haar wettelijke hoofdverblijfplaats heeft, 
van de Kamer van Koophandel nooit een besluit in de zin van de Awb heeft mogen 
ontvangen op zijn wettelijke hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (zijnde 
zijn eigen woning) waarin de Kamer van koophandel heeft beslist dat deze onderneming 
“wegens doorhaling” is verhuisd naar het adres John F Kennedylaan 2, 5612 AB Eindhoven, 
wat betekent dat het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), 
waarvan A.M.L. van Rooij de directeur is, nog steeds zit gevestigd op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;   

 

• dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als enig bestuurder van het bedrijf Van Rooij Holding 
B.V. (KvK-nummer: 17102683), dat vanaf 5 maart 1998 zit gevestigd in zijn eigen woning op 
het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin zijn echtgenote J.E.M. van Rooij 
van Nunen vanaf haar huwelijk op 5 juli 1979 haar wettelijke hoofdverblijfplaats heeft, van de 
Kamer van Koophandel nooit een besluit in de zin van de Awb heeft mogen ontvangen op 
zijn wettelijke hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (zijnde zijn eigen 
woning) waarin de Kamer van koophandel heeft beslist dat deze onderneming “wegens 
doorhaling” is verhuisd naar het adres John F Kennedylaan 2, 5612 AB Eindhoven, wat 
betekent dat het bedrijf Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), waarvan A.M.L.            
van Rooij de directeur is, nog steeds zit gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD             
Sint-Oedenrode;   

 

• dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als enig bestuurder van het bedrijf Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), dat vanaf 9 april 2003 
zit gevestigd in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
waarin zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf haar huwelijk op 5 juli 1979 haar 
wettelijke hoofdverblijfplaats heeft, van de Kamer van Koophandel nooit een besluit in de zin 
van de Awb heeft mogen ontvangen op zijn wettelijke hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9, 5491  
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XD Sint-Oedenrode (zijnde zijn eigen woning) waarin de Kamer van koophandel heeft beslist 
dat deze onderneming “wegens doorhaling” is verhuisd naar het adres John F Kennedylaan 2, 
5612 AB Eindhoven, wat betekent dat het bedrijf Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), waarvan A.M.L. van Rooij de bestuurder is, nog 
steeds zit gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;   

 
Met deze voorkennis bij u, zijnde P.B.T. Jansen, dan wel bij uw vader B.C.M. Jansen, Ollandseweg 
117, 5491 XA Sint-Oedenrode, heeft u zich bij de gemeente Meierijstad “als spookbewoner” laten 
inschrijven als wonende in de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, zonder 
voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en zonder 
voorafgaande toestemming van de hoofdverblijfplaatsbewoner A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225).                 
 
Met deze voorkennis bij u, zijnde P.B.T. Jansen, dan wel bij uw vader B.C.M. Jansen, Ollandseweg 
117, 5491 XA Sint-Oedenrode, - welke u BEWUST voor notaris mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS 
FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, heeft verzwegen -, heeft u weten te bewerkstelligen dat 
notaris mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA op 23 december 2016 een valse notarisakte heeft 
opgemaakt waarin staat opgenomen dat u vanaf 23 december 2016 voor de onverdeelde helft de 
eigenaar bent van de woning ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met onderliggende percelen, 
sectie P 806 (8a 55 ca) en P 525 (8a) en dat voor de andere onverdeelde helft uw niet geregistreerde 
partner Lara Pennings de eigenaar is. Het is deze notaris mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA die 
vervolgens deze (door uw toedoen) vals opgemaakte notarisakte via bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de 
Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur 
heeft laten inschrijven. Daarmee heeft u, zijnde P.B.T. Jansen, notaris mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS 
FEITSMA en door toedoen van deze notaris ook bewaarder mr. B.H.J. Roes van het Kadaster 
onderdeel gemaakt van een ”criminele organisatie” die ervoor heeft gezorgd dat P.B.T. Jansen (voor 
persoonlijke verrijking) vanaf 23 december 2016 om 10:47 uur de woning op het adres ’t Achterom 9, 
5491 XD Sint-Oedenrode, zich onrechtmatig heeft toegeëigend, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) de wettelijke eigenaar is, waarin A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) zijn wettelijke 
hoofdverblijfplaats heeft en waarin de aan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) onlosmakelijk 
verbonden bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. 
(KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van 
Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de 
eigenaar/bestuurder/directeur is. Ik zal mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te 
Schijndel, middels overlegging van een kopie van dit sommatieverzoek hiervan dan ook onverwijld              
in kennis stellen met het nadrukkelijke verzoek zijn vals opgemaakte notarisakte daarop met 
terugwerkende kracht vanaf 23 juni 2016 in te trekken en van die intrekking bewaarder mr. B.H.J. 
Roes bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers onverwijld in kennis te stellen.            
Omdat notaris mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, als slachtoffer, zelf onderdeel is geworden 
van deze ”criminele organisatie” is hij vanuit zijn functie wettelijk verplicht om daarvan aangifte te doen 
bij de hoofdofficier van justitie mw. mr. H.G.M. (Heleen) Rutgers van het arrondissementsparket Oost-
Brabant, waarom ik hem dan ook zal verzoeken.  
 
Hiermee staat wettelijk vast dat de wettelijke hoofdverblijfplaats (woonplaats) van het op 5 juli 1979 in 
gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van 
Rooij van Nunen (BSN: 128731886) vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 tot op heden als volgt is:  
 
 

Ingangsdatum  
 

De heer A.M.L. van Rooij   
(hoofdverblijfplaats) 
 
BSN: 093391225 

Mevrouw J.E.M. van Rooij van Nunen  
(hoofdverblijfplaats) 
 
BSN: 128731886 

 
05-07-1979  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 

 
12-08-2009  
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Criminele_organisatie
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Status per heden  
26-03-2021 
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 

 
 
 
Het wettelijke vestigingsadres van de onlosmakelijk aan het op 5 juli 1979 in gemeenschap van 
goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen 
(BSN: 128731886) verbonden bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032),               
Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479), waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur is, zijn als volgt:  
    
 
 

Ingangsdatum  
  

Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”  
(eigenaar A.M.L. van 
Rooij)  
 
 
KvK: 57035032 

Van Rooij  
Holding B.V. 
(bestuurder A.M.L. 
van Rooij) 
 
 
KvK: 17102683 

Ecologisch Kennis 
Centrum B.V.  
(directeur A.M.L. 
van Rooij) 
 
 
KvK: 16090111 

Administratiekantoor 
van Rooij Holding 
B.V.  
(bestuurder A.M.L. 
van Rooij) 
 
KvK: 17154479 

 
5-03-1998   
 

  
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 

 
9-04-2003  
 

  
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 
1-01-2007 
  

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(VOF) (Oprichting)   

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
1-01-2013   
 

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Eenmansbedrijf)  
(Oprichting)   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
Status per 
heden  
26-03-2021  

 

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
 
 
Dit betekent de Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, op basis van 
een (mede) door u aangeleverd vals dossier, met zijn op 23 december 2016 opgemaakte notarisakte, 
- die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers 
onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven -, onmiskenbaar “valsheid in 
geschrifte” heeft gepleegd. Volledigheidshalve vindt u betreffende onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 
om 10:47 uur geregistreerde notarisakte hieronder ingelast (lees blz. 65 t/m 59 hieronder):         
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Dat Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, op basis van een (mede) 
door u aangeleverd vals dossier, met zijn op 23 december 2016 opgemaakte notarisakte, - die hij bij 
de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 
69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven -, onmiskenbaar “valsheid in geschrifte” 
heeft gepleegd, is door Koning Willem Alexander en de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties BIJ DE GRATIE GODS bij KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560  
beslist, welke DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES bij brief 
d.d. 31 augustus 2020 aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. de heer A.M.L. van Rooij,                      
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, heeft verstuurd en waarvan u het van inhoud en privacy 
gevoelige gegevens geschoonde exemplaar hieronder vindt ingelast.    
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Het behoeft geen toelichting dat het adres van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. de heer 
A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarop KONING WILLEM ALEXANDER 
tezamen met DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES het 
KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560 heeft genomen en verstuurd, wettelijk 
bindend is voor alle gerechten in Nederland en met name ook voor de Raad van State omdat Koning 
Willem Alexander dit BIJ DE GRATIE GODS vanuit zijn functie als voorzitter van de Raad van State  
bij KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560 heeft beslist, dit ook wettelijk bindend is 
voor het Kadaster, de gemeente Meierijstad, het waterschap De Dommel, de provincie Noord-Brabant   
en alle andere betrokken geraakte derden dit dan ook wettelijk bindend is voor de veroorzakers 
P.B.T. Jansen, Lara Pennings, B.C.M. Jansen en Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris 
gevestigd te Schijndel.  
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De veroorzakers P.B.T. Jansen, Lara Pennings, B.C.M. Jansen en Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS 
FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, hebben hiermee op gemeentelijk, provinciaal en landelijk 
niveau een “rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie” gecreëerd van ongekend grote  
omvang waarin onder meer honderden rijksambtenaren, provincieambtenaren, gemeenteambtenaren, 
waterschapambtenaren, politieambtenaren, ambtenaren van (semi-)overheidsorganen en ambtenaren 
werkzaam voor gerechten en de Raad van State betrokken zijn geraakt, waarmee P.B.T. Jansen,  
Lara Pennings en B.C.M. Jansen, door toedoen van Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris 
gevestigd te Schijndel, daarmee feitelijk aan het hoofd zijn komen te staan van mijns inziens de 
grootste “rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie” uit de Nederlandse geschiedenis.  
 
Als (mede) veroorzaker van deze door u, zijnde P.B.T. Jansen, al vanaf 2016 gepleegde  
“rechtsstaat ondermijnende misdrijven” waarin u met misbruik van miljoenen euro’s aan 
gemeenschapsgeld honderden rijksambtenaren, provincieambtenaren, gemeenteambtenaren, 
waterschapambtenaren, politieambtenaren, ambtenaren van (semi-) overheidsorganen en 
ambtenaren werkzaam voor gerechten en de Raad van State, als ook honderden andere betrokken 
geraakte derden hebt ingetrokken, bent u wettelijk verplicht om van deze door u gepleegde 
“rechtsstaat ondermijnende misdrijven” middels overlegging van een kopie van deze sommatiebrief 
onverwijld aangifte te doen bij de hoofdofficier van justitie mw. mr. H.G.M. (Heleen) Rutgers van het 
arrondissementsparket Oost-Brabant, waarom ik u hierbij dan ook verzoek dit daadwerkelijk te doen. 
Dit des te meer CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 
oktober 2019 (kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt 
dat door het huidige kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk 
niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, 
afpakken en voorkomen.    
 
Wat u als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, daarmee allemaal aan “rechtsstaat ondermijnende 
misdrijven” heeft gepleegd en hoe extreem ver u (als ook uw partner Lara Pennings en uw vader 
B.C.M. Jansen) daarmee zijn gegaan, maken de volgende hieronder ingelaste bewijsstukken met 
toelichting glashelder:  
 

Eerste bewijsstuk    
 
Hieronder vindt u ingelast de gewaarmerkte eigendomsinformatie d.d. 28 december 2020 van het 
perceel P 806, locatie ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, zoals die bij het Kadaster staat 
opgenomen als gevolg van de door Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te 
Schijndel, vals opgemaakte notarisakte, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor 
het Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten 
inschrijven -, welke Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA heeft opgemaakt op basis van een door 
P.B.T. Jansen, Lara Pennings en B.C.M. Jansen aangeleverd vals dossier.  
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Met deze gewaarmerkte eigendomsinformatie d.d. 28 december 2020 van het perceel P 806, locatie  
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, heeft u, zijnde P.B.T. Jansen, zich vanaf 23 december 2016 
voor de onverdeelde helft onrechtmatig eigenaar gemaakt van betreffende kavel met de voorkennis  
en wetenschap dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) daarvan de wettelijke eigenaar is en op die 
locatie ook zijn wettelijke hoofdverblijfplaats heeft. U heeft dat weten te bewerkstelligen met het 
aanleveren van een vals dossier aan Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te 
Schijndel, waarop Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA zijn vals opgemaakte notarisakte van 23 
december 2016 heeft gebaseerd, welke hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het 
Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten 
inschrijven.              
 
Deze gewaarmerkte eigendomsinformatie d.d. 28 december 2020 van het perceel P 806, locatie  
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, is belast met opstalrecht nutsvoorzieningen met als 
gerechtigde het Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel, Statutaire zetel BOXTEL 
(KvK-nummer: 17277734). Daarmee heeft u, zijnde P.B.T. Jansen, het waterschap De Dommel (KvK-
nummer: 17277734) onderdeel gemaakt van deze “rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie” 
waardoor het waterschap De Dommel door uw toedoen vanaf 23 december 2016 ook “rechtsstaat 
ondermijnende misdrijven” is gaan plegen, wat het gevolg is van de door Mr. ADRIAAN JULIUS 
LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, vals opgemaakte notarisakte, - die hij bij de 
bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 
69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven -, welke Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS 
FEITSMA heeft opgemaakt op basis van een door P.B.T. Jansen, Lara Pennings en B.C.M. Jansen 
aangeleverd vals dossier.  
 
U als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook wettelijk verplicht om het Kadaster en het 
waterschap De Dommel, middels overlegging van een kopie van deze sommatiebrief, hiervan 
onverwijld in kennis te stellen, waarom ik u hierbij dan ook verzoek dit daadwerkelijk te doen. Dit des 
te meer CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 oktober 
2019 (kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt dat 
door het huidige kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk 
niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, 
afpakken en voorkomen.    
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Tweede bewijsstuk    
 
Hieronder vindt u ingelast de gewaarmerkte eigendomsinformatie d.d. 28 december 2020 van het 
perceel P 825, locatie ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, zoals die bij het Kadaster staat 
opgenomen als gevolg van de door Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te 
Schijndel, vals opgemaakte notarisakte, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor 
het Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten 
inschrijven -, welke Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA heeft opgemaakt op basis van een door 
P.B.T. Jansen, Lara Pennings en B.C.M. Jansen aangeleverd vals dossier.  
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Met deze gewaarmerkte eigendomsinformatie d.d. 28 december 2020 van het perceel P 825, locatie  
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, heeft u, zijnde P.B.T. Jansen, zich vanaf 23 december 2016 
voor de onverdeelde helft onrechtmatig eigenaar gemaakt van betreffende kavel met de voorkennis  
en wetenschap dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) daarvan de wettelijke eigenaar is en op die 
locatie ook zijn wettelijke hoofdverblijfplaats heeft. U heeft dat weten te bewerkstelligen met het 
aanleveren van een vals dossier aan Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te 
Schijndel, waarop Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA zijn vals opgemaakte notarisakte van 23 
december 2016 heeft gebaseerd, welke hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het 
Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten 
inschrijven.  
 
U als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook wettelijk verplicht om het Kadaster, middels 
overlegging van een kopie van deze sommatiebrief, hiervan onverwijld in kennis te stellen, waarom  
ik u hierbij dan ook verzoek dit daadwerkelijk te doen. Dit des te meer CDA-minister Ferdinand 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 oktober 2019 (kenmerk: 2728693) aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt dat door het huidige kabinet de aanpak 
van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk niveau wordt ingezet op een combinatie 
van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken en voorkomen.    
 

 
Derde bewijsstuk    
 
Hieronder vindt u ingelast blz. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 van het rapport “Ruimtelijke onderbouwing voor de 
herontwikkeling van de locatie ’t Achterom 9/9a Sint-Oedenrode” van april 2019 welke in opdracht van 
B. Jansen/ Maatschap Jansen-van Engeland is opgesteld door het Juridisch Adviesbureau van der 
Aa, Lindedijk 31. 5491 GA Sint-Oedenrode. U heeft in deze aan Juridisch Adviesbureau van der Aa 
gegeven opdracht verzwegen dat niet u maar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de wettelijke 
eigenaar is van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en daar samen 
met zijn echtgenote ook zijn gezamenlijke wettelijke hoofdverblijfplaats heeft en daar ook zijn bedrijven 
“Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. 
(KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar/bestuurder/ 
directeur is. Op basis van een door u vals aangeleverd dossier heeft mr. Ad van der Aa in zijn rapport 
“Ruimtelijke onderbouwing voor de herontwikkeling van de locatie ’t Achterom 9/9a Sint-Oedenrode” 
op blz. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 letterlijk het volgende geschreven:  
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Hierin heeft mr. Ad van der Aa in zijn rapport “Ruimtelijke onderbouwing voor de herontwikkeling van 
de locatie ’t Achterom 9/9a Sint-Oedenrode” Lindedijk 31. 5491 GA Sint-Oedenrode, onmiskenbaar 
“valsheid in geschrifte” gepleegd. In tegensteling met wat hij in zijn rapport “Ruimtelijke onderbouwing 
voor de herontwikkeling van de locatie ’t Achterom 9/9a Sint-Oedenrode” van april 2019 heeft 
geschreven heeft B. Jansen nooit de percelen 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, van eigenaar 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) gekocht. Eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) heeft op 
zijn hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, ook nooit een grosse van een vonnis 
van de rechtbank ontvangen die het toe-eigenen van de eigendommen van A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) door B. Jansen rechtvaardigen, wat ook door Koning Willem Alexander en de Minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BIJ DE GRATIE GODS bij KONINKLIJK BESLUIT  
van 16 juli 2020, nr. 2020001560 is beslist, welke DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES bij brief d.d. 31 augustus 2020 aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
t.a.v. de heer A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, heeft verstuurd.     
 
Opdrachtgever B. Jansen/ Maatschap Jansen-van Engeland hebben vervolgens dit door mr. Ad  
van der Aa, Lindedijk 31. 5491 GA Sint-Oedenrode, valselijk opgemaakte rapport “Ruimtelijke 
onderbouwing voor de herontwikkeling van de locatie ’t Achterom 9/9a Sint-Oedenrode” weer  
gebruikt als onderbouwing van zijn op 8 januari 2019 aangevraagde omgevingsvergunning op het 
adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarop burgemeester en wethouders van 
Meijerijstad met ingang van 14 juni 2019 voor zes weken het ontwerpbesluit op deze aanvraag 
omgevingsvergunning ’t Achterom 9 en 9A te Sint-Oedenrode (zaaknummer: OV-2019-0017) ter 
inzage heeft gelegd, welke op 13 juni 2019 onder nummer 33356  is gepubliceerd in de Staatscourant. 
Bij brief d.d. 21 juli 2019 (kenmerk: AvR/JvN/21072019/ZW-OMG-2019) heeft A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) als wettelijke eigenaar van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, als ook zijn echtgenote die op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode  
hun gezamenlijke hoofdverblijfplaats hebben, waar ook zijn bedrijven “Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, 
waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur is, daartegen tijdig 
zienswijzen ingediend, waarvan u het wettelijke bewijs hieronder vindt ingelast.   
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Heden na maar liefst bijna twee jaar hebben burgemeester en wethouders van de gemeente 
Meierijstad nog steeds geen besluit genomen op deze door A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225)  
en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) bij brief d.d. 21 juli 2019 (kenmerk: 
AvR/JvN/21072019/ZW-OMG-2019) tijdig ingediende zienswijzen.   
 
Burgemeester en wethouders van Meierijstad weigeren daarop een besluit te nemen omdat zij dan het  
besluit moeten nemen op de wettelijke hoofdverblijfplaats van A.M.L. van Rooij, zijnde ’t Achterom 9, 
5491 XD Sint-Oedenrode, wat hetzelfde adres is als waarop opdrachtgever B. Jansen/ Maatschap 
Jansen-van Engeland, - met behulp van een door mr. Ad van der Aa, Lindedijk 31. 5491 GA Sint-
Oedenrode, valselijk opgemaakte rapport “Ruimtelijke onderbouwing voor de herontwikkeling van de 
locatie ’t Achterom 9/9a Sint-Oedenrode” -, een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, welke nooit 
aangevraagd had mogen worden. Dit omdat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de houder is van de 
onder de naam van “Camping en Pensionstal “Dommeldal” op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode op 12 december 1989 verleende milieuvergunning (omgevingsvergunning),  
-  welke met de door A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) op 16 juli 2007 en 20 juli 2007 gedane 
meldingen artikel 8:19 Milieubeheer is gewijzigd en A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) nooit 
een besluit in de zin van de Awb heeft mogen ontvangen op zijn wettelijke hoofdverblijfplaats  
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (zijnde zijn eigen woning) waarin burgemeester en 
wethouders van Meierijstad hebben beslist dat deze aan A.M.L. van Rooij verleende milieuvergunning 
(omgevingsvergunning) is ingetrokken, wat betekent dat A.M.L. van Rooij nog steeds de houder is  
van de aan hem op 12 december 1989 verleende milieuvergunning (omgevingsvergunning), welke 
met de door hem op 16 juli 2007 en 20 juli 2007 gedane meldingen artikel 8:19 Milieubeheer is 
gewijzigd, voor het houden van 78 paarden, 59 mestvarkens, het hebben van een recreatie,  
logies en ontbijtruimte met terras en het hebben van een minicamping voor maximaal 15 mobiele 
kampeermiddelen, bijbehorende verharde parkeerplaatsen en overige daarbij behorende 
voorzieningen, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode; 

 
Met deze voorkennis en wetenschap heeft u, zijnde P.B.T. Jansen, de woningen op het adres                          
’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, die toebehoren aan eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) grotendeels gesloopt en opnieuw opgebouwd, heeft u twee grote bedrijfsgebouwen van 
eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) geheel gesloopt, heeft u de paardenstal van eigenaar 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) deels gesloopt en verbouwd etc. etc. Al deze schade zal door u 
moeten worden vergoed. Dit heeft kunnen gebeuren omdat mr. Ad van der Aa, Lindedijk 31. 5491 GA 
Sint-Oedenrode, hierover een valselijk rapport “Ruimtelijke onderbouwing voor de herontwikkeling van 
de locatie ’t Achterom 9/9a Sint-Oedenrode” heeft opgesteld, wat betekent dat wij ook mr. Ad van der 
Aa persoonlijk verantwoordelijk houden voor al deze door u bij de familie A.M.L. van Rooij en de 
bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 
17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. (KvK: 17154479) aangerichte schade, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225)               
de eigenaar/bestuurder/directeur is.      
 
U als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook wettelijk verplicht om mr. Ad van der Aa, 
Lindedijk 31. 5491 GA Sint-Oedenrode, middels overlegging van een kopie van deze sommatiebrief, 
hiervan onverwijld in kennis te stellen, waarom ik u hierbij dan ook verzoek dit daadwerkelijk te doen. 
Dit des te meer CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 
oktober 2019 (kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt 
dat door het huidige kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk 
niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, 
afpakken en voorkomen.    
                

Vierde bewijsstuk    
 
Om dit valselijk opgemaakte rapport “Ruimtelijke onderbouwing voor de herontwikkeling van de locatie 
’t Achterom 9/9a Sint-Oedenrode” gerealiseerd te krijgen heeft juridisch adviseur mr. Ad van der Aa, 
Lindedijk 31. 5491 GA Sint-Oedenrode, zelfs het recht over de eigendommen van A.M.L. van Rooij 
(BSN: 093391225) op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode, in eigen handen 
genomen en heeft hij zonder voorgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) en zonder voorgaande toestemming van vergunninghouder A.M.L. van Rooij en  
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zonder voorgaande toestemming van A.M.L. van Rooij als eigenaar van “Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (KvK: 57035032) aan van Vleuten Consult bv, Staarten 23, 5281 PK, Boxtel opdracht 
gegeven tot het doen van een verkennend bodemonderzoek aan ’t Achterom 9/9a te Sint-Oedenrode, 
en heeft mr. Ad van der Aa daarmee het bedrijf Vleuten Consult bv, als ook haar werknemers de 
heren W. Kanters, M. van der Vleuten, H. Coolen (stagiair), L. van Kessel-Tiebosch en W. 
Verbruggen-Van den Broek onderdeel gemaakt van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit”.  
Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het voorblad van het rapport d.d. 21 augustus 
2018 van het door het bedrijf Vleuten Consult bv op het adres ’t Achterom 9/9a te Sint-Oedenrode, 
uitgevoerde verkennend onderzoek.                    
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Wij houden dan ook het bedrijf Vleuten Consult bv verantwoordelijk voor al deze in opdracht van  
mr. Ad van der Aa, Lindedijk 31. 5491 GA Sint-Oedenrode, bij de familie A.M.L. van Rooij en de 
bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 
17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. (KvK: 17154479) aangerichte schade, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225)                 
de eigenaar/bestuurder/directeur is.      
 
U als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook wettelijk verplicht om het bedrijf Vleuten 
Consult bv, Staarten 23, 5281 PK, Boxtel, als ook haar werknemers de heren W. Kanters, M. van der 
Vleuten, H. Coolen (stagiair), L. van Kessel-Tiebosch en W. Verbruggen-Van den Broek, middels 
overlegging van een kopie van deze sommatiebrief, hiervan onverwijld in kennis te stellen, waarom  
ik u hierbij dan ook verzoek dit daadwerkelijk te doen. Dit des te meer CDA-minister Ferdinand 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 oktober 2019 (kenmerk: 2728693) aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt dat door het huidige kabinet de aanpak 
van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk niveau wordt ingezet op een combinatie 
van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken en voorkomen.    
 

Vijfde bewijsstuk    
 
Om dit valselijk opgemaakte rapport “Ruimtelijke onderbouwing voor de herontwikkeling van de locatie 
’t Achterom 9/9a Sint-Oedenrode” gerealiseerd te krijgen heeft juridisch adviseur mr. Ad van der Aa, 
Lindedijk 31. 5491 GA Sint-Oedenrode, zelfs het recht over de eigendommen van A.M.L. van Rooij 
(BSN: 093391225) op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode, in eigen handen 
genomen en heeft hij zonder voorgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) en zonder voorgaande toestemming van vergunninghouder A.M.L. van Rooij en  
zonder voorgaande toestemming van A.M.L. van Rooij als eigenaar van “Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (KvK: 57035032) aan het bedrijf SPA WNP INGENIEURS, Klinkenbergerweg 30a,  
6711 MK Ede, opdracht gegeven tot het doen van een onderzoek externe veiligheid aan ’t Achterom 
9/9a  te Sint-Oedenrode, en heeft mr. Ad van der Aa daarmee het bedrijf SPA WNP INGENIEURS,  
als ook haar werknemers de heren ing. D.J. Hobert en L.F.A. Theuws onderdeel gemaakt van deze 
“rechtsstaat ondermijnende criminaliteit”. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het 
voorblad van het rapport d.d. 13 november van het door het bedrijf SPA WNP INGENIEURS op het 
adres ’t Achterom 9/9a te Sint-Oedenrode, uitgevoerde onderzoek externe veiligheid.                     
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Wij houden dan ook het bedrijf SPA WNP INGENIEURS verantwoordelijk voor al deze in opdracht  
van mr. Ad van der Aa, Lindedijk 31. 5491 GA Sint-Oedenrode, bij de familie A.M.L. van Rooij en de 
bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 
17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. (KvK: 17154479) aangerichte schade, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225)  
de eigenaar/bestuurder/directeur is.      
 
U als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook wettelijk verplicht om het bedrijf SPA WNP 
INGENIEURS, Klinkebergerweg 30a, 6711 MK Ede, als ook haar werknemers de heren ing. D.J. 
Hobert en L.F.A. Theuws W. Kanters, middels overlegging van een kopie van deze sommatiebrief, 
hiervan onverwijld in kennis te stellen, waarom ik u hierbij dan ook verzoek dit daadwerkelijk te doen. 
Dit des te meer CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 
oktober 2019 (kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt 
dat door het huidige kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk 
niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, 
afpakken en voorkomen.    
 

 
Zesde bewijsstuk    
 
Om dit valselijk opgemaakte rapport “Ruimtelijke onderbouwing voor de herontwikkeling van de locatie 
’t Achterom 9/9a Sint-Oedenrode” gerealiseerd te krijgen heeft Mevr. Van Kemenade van de 
Omgevingsdienst Brabant-Noord, Postbus 88, 5430 AB, Cuijk, het recht over de eigendommen van 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) op het adres ’t Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode, in  
eigen handen genomen en heeft zij zonder voorgaande toestemming van eigenaar A,M,L. van Rooij             
(BSN: 093391225) en zonder voorgaande toestemming van vergunninghouder A.M.L. van Rooij en                 
zonder voorgaande toestemming van A.M.L. van Rooij als eigenaar van “Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (KvK: 57035032) aan de BRANDWEER Noord-Brabant, Orthenseweg 2b, 5212 XA                           
’s-Hertogenbosch, opdracht gegeven tot het uitbrengen van een advies externe veiligheid ’t Achterom 
9-9a Sint-Oederode, en heeft P.B.T. Jansen, daarmee de Omgevingsdienst Brabant-Noord als ook 
haar werknemer mevrouw van Kemenade en de BRANDWEER Brabant-Noord, als ook haar specialist 
Risico’s en Veiligheid de heer P. de Kort, onderdeel gemaakt van deze “rechtsstaat ondermijnende 
criminaliteit”. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het door de heer P. de Kort van 
de BRANDWEER Brabant-Noord uitgebrachte advies “externe veiligheid ’t Achterom 9-9a Sint-
Oederode” aan mevrouw van Kemenade van de Omgevingsdienst Brabant-Noord.  
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Wij houden dan ook de Omgevingsdienst Brabant-Noord en de BRANDWEER Brabant-Noord 
verantwoordelijk voor al deze door u bij de familie A.M.L. van Rooij en de bedrijven “Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 
17154479) aangerichte schade, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar/ 
bestuurder/directeur is.      

http://www.dommeldal.eu/
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U als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook wettelijk verplicht om de Omgevingsdienst 
Brabant-Noord en de BRANDWEER Brabant-Noord, als ook haar werknemers mevrouw van 
Kemenade en de heer P. de Kort, middels overlegging van een kopie van deze sommatiebrief, hiervan 
onverwijld in kennis te stellen, waarom ik u hierbij dan ook verzoek dit daadwerkelijk te doen. Dit des 
te meer CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 oktober 
2019 (kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt dat 
door het huidige kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk 
niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, 
afpakken en voorkomen.    
 

Zevende bewijsstuk    
 
Dit alles gaat voor u, zijnde P.B.T. Jansen, kennelijk nog niet ver genoeg. Ik kreeg namelijk van 
mevrouw Monique van Hal van het bedrijf V.d. Vleuten Elektrotechniek B.V., Nijverheidsweg 12, 5492 
NK Sint-Oedenrode, op 22 maart 2021 een telefoontje dat Camping en Pensionstal “Dommeldal”,  
met als enig eigenaar A.M.L. van Rooij, nog een achterstallige rekening moest betalen voor verrichte 
werkzaamheden op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, in opdracht van Camping 
en Pensionstal “Dommeldal”. Op betreffend telefoontje heeft “Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
(KvK: 57035032) bij e-mail d.d. 22 maart 2021 om 11:35 uur de volgende hieronder ingelaste e-mail 
laten uitgaan aan Monique van Hal, V.d. Vleuten Elektrotechniek B.V. , Nijverheidsweg 12, 5492 NK 
Sint-Oedenrode:   
 

 
Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com> 
Date: ma 22 mrt. 2021 om 11:35 
Subject: Volgens telefonische afspraak 
To: <rietje@vdvleutenelektrotechniek.nl> 
 
Aan: Monique van Hal, V.d. Vleuten Elektrotechniek B.V.  
Nijverheidsweg 12, 5492 NK Sint-Oedenrode,  
e-mail: rietje@vdvleutenelektrotechniek.nl  
 
Beste mevrouw van Hal,  
 
U belde over een nog niet betaalde rekening van Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
(www.dommeldal.eu). De eigenaar van Camping en Pensionstal “Dommeldal” is A.M.L. van Rooij 
en die heeft aan V.d. Vleuten Elektrotechniek B.V. nooit een opdracht gegeven.  
 
De wettelijke hoofdverblijfplaats (woonplaats) van het op 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen 
getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 
128731886) is vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 tot op heden als volgt:  
 

Ingangsdatum  
 

De heer A.M.L. van Rooij   
(hoofdverblijfplaats) 
 
BSN: 093391225 

Mevrouw J.E.M. van Rooij van Nunen  
(hoofdverblijfplaats) 
 
BSN: 128731886 

 
05-07-1979  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 

 
12-08-2009  
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij)  

 
Status per heden  
22-03-2021 
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 
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Het wettelijke vestigingsadres van de onlosmakelijk aan het op 5 juli 1979 in gemeenschap van 
goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen 
(BSN: 128731886) verbonden bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), 
Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479), waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur is, zijn als volgt:     
 

Ingangsdatum  
  

Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”  
(eigenaar A.M.L. van 
Rooij)  
 
 
KvK: 57035032 

Van Rooij  
Holding B.V. 
(bestuurder A.M.L. 
van Rooij) 
 
 
KvK: 17102683 

Ecologisch Kennis 
Centrum B.V.  
(directeur A.M.L. 
van Rooij) 
 
 
KvK: 16090111 

Administratiekantoor 
van Rooij Holding 
B.V.  
(bestuurder A.M.L. 
van Rooij) 
 
KvK: 17154479 

 
5-03-1998   
 

  
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 

 
9-04-2003  
 

  
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 
1-01-2007 
  

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(VOF) (Oprichting)   

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
1-01-2013   
 

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Eenmansbedrijf)  
(Oprichting)   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
Status per 
heden  
22-03-2021  

 

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw, vindt u bijgevoegd onze onder PostNL-barcode: 
3SRPKS589629535 aan spookbewoner mw. A.A.M.J. Jansen, volgens haar eigen opgave 
wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, verstuurde sommatiebrief d.d. 30 
december 2020 (kenmerk: EKC/30122020/SOM-AJ), met bewijs van aangetekende verzending, 
welke u als bijlagen vindt bijgevoegd (zie bijlage 1 en 2). Ik verzoek u kennis te nemen van de 
inhoud en die inhoud hierbij als herhaald  en ingelast te beschouwen. Tot op heden heeft 
spookbewoner mw. A.A.M.J. Jansen hierop nog niet gereageerd.  
 
Gezien de veel lopende procedures (waaronder schadeclaims) wil ik u vragen om mij op de hoogte 
te houden van de verwikkelingen in deze aangelegenheid. Dit des te meer omdat uw bedrijf binnen 
mijn bedrijf werkzaamheden heeft verricht waartoe A.M.L. van Rooij, als enig wettelijk eigenaar en 
als enig wettelijk vergunninghouder, geen opdracht heeft gegeven. Ik wil dan ook weten welke 
werkzaamheden er door het bedrijf v.d. Vleuten Elektrotechniek B.V. zijn uitgevoerd binnen mijn 
bedrijf Camping en Pensionstal “Dommeldal” (www.dommeldal.eu). Dit in verband met de vele 
lopende gerechtelijke procedures.   

 
In afwachting van uw spoedige reactie per kerende e-mail, verblijf ik,  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 

http://www.dommeldal.eu/
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Camping en Pensionstal “Dommeldal”   
wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
voor deze haar eigenaar en vergunninghouder A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225),  
wettelijk wonende in zijn woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
 

 
    
Op deze e-mail d.d. 23 maart 2021 om 10:35 uur aan mevrouw Monique van Hal van het bedrijf  
V.d. Vleuten Elektrotechniek B.V., Nijverheidsweg 12, 5492 NK Sint-Oedenrode, kreeg ik bij  
e-mail d.d. 22 maart 2021 om 11:35 uur de volgende reactie:  
 
  

 
Van: Rietje van der Vleuten <r.v.d.vleuten@vdvleutenelektrotechniek.nl> 
Date: di 23 mrt. 2021 om 10:35 
Subject: RE: Volgens telefonische afspraak 
To: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com> 
 
Beste heer van Rooij, 
  
Naar aanleiding van uw mail, wil ik u berichten dat in ons systeem de koppeling 
telefoonnummer /debiteur niet goed is overgenomen naar ons nieuwe systeem en U ten 
onrechte bent gebeld. 
  
Bij deze onze excuses hiervoor. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Rietje van der Vleuten 
  
Coronavirus: onze maatregelen 
  
Nijverheidsweg 12 
5492NK  St-Oedenrode 
  
( 0413-477337 
( Rechtstreeks: 0413-724412 
rietje@vdvleutenelektrotechniek.nl 
www.vdvleutenelektrotechniek.nl 
 

 
Hiermee heb ik van Rietje van der Vleuten, namens het bedrijf V.d. Vleuten Elektrotechniek B.V.,  
het wettelijke bewijs gekregen dat of u, zijnde P.B.T. Jansen, of uw partner Lara Pennings,  
of uw zus A.A.M.J. Jansen (die zich als “spookbewoner” heeft laten inschrijven in de basisregistratie 
personen van de gemeente Meierijstad als wonende in de woning op het adres ’t Achterom 9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij de eigenaar is, waarin mijn echtgenote haar 
hoofdverblijfplaats heeft en waarin mijn bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Van Rooij 
Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. zijn 
gevestigd), of uw vader B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode (die als 
“katvanger” mede aan het hoofd staat van deze “rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie”)  
in naam van “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032) het bedrijf V.d. Vleuten 
Elektrotechniek B.V., opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van werkzaamheden in de woningen 
en/of bedrijfsgebouwen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van 
Rooij de eigenaar is, waarin A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote hun wettelijke hoofdverblijfplaats 
hebben en waarin de bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij 
Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van 
Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur is.  

https://vdvleutenelektrotechniek.nl/nieuws/132
mailto:rietje@vdvleutenelektrotechniek.nl
http://www.vdvleutenelektrotechniek.nl/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/


6 juni 2021: Verzoekschrift van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen e.a. aan D66-Kamervoorzitter  
Vera Bergkamp van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (totaal 137 blz.) 

©90 

 

Hiermee heb ik van Rietje van der Vleuten, namens het bedrijf V.d. Vleuten Elektrotechniek B.V., 
tevens het wettelijke bewijs gekregen dat of u, zijnde P.B.T. Jansen, of uw partner Lara Pennings,  
of uw zus A.A.M.J. Jansen (die zich als “spookbewoner” heeft laten inschrijven in de basisregistratie 
personen van de gemeente Meierijstad als wonende in de woning op het adres ’t Achterom 9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij de eigenaar is, waarin mijn echtgenote haar 
hoofdverblijfplaats heeft en waarin mijn bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Van Rooij 
Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. zijn 
gevestigd), of uw vader B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode (die als 
“katvanger” mede aan het hoofd staat van deze “rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie”)  
op naam van “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), waarvan A.M.L. van Rooij 
(BSN: 093391225) de eigenaar is, aan het bedrijf V.d. Vleuten Elektrotechniek B.V. de opdracht heeft 
gegeven tot het uitvoeren van werkzaamheden op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij de eigenaar is, waarop het bedrijf V.d. Vleuten Elektrotechniek 
B.V. betreffende factuur heeft verstuurd. Deze meest ernstige vorm van “rechtsstaat ondermijnende 
misdaad” zal door mij nooit worden geaccepteerd. Als reactie op bovengenoemde e-mail  
d.d. 23 maart 2021 om 10:35 uur van Rietje van der Vleuten laat ik haar per e-mail dan ook een  
kopie toekomen van deze sommatiebrief aan u met het nadrukkelijke verzoek haar rekening voor de 
verrichte werkzaamheden in opdracht van “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032),  
te versturen aan enig eigenaar A,M.L. van Rooij op zijn hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, waartoe het bedrijf V.d. Vleuten Elektrotechniek B.V., namens deze Rietje van  
der Vleuten, op grond van het KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560 van  
KONING WILLEM ALEXANDER en DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES wettelijk verplicht is. In mijn nog te versturen reactie e-mail aan Rietje van 
der Vleuten laat ik haar dan ook een kopie toekomen van deze sommatiebrief aan u, zijnde P.B.T. 
Jansen, met de sommatie haar factuur te versturen aan “Camping en Pensionstal “Dommeldal” t.a.v. 
A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met de vermelding dat deze factuur door 
mij zal worden betaald, zodra u, zijnde P.B.T. Jansen, mijn woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 
XD heeft verlaten en de sleutels van mijn woning, via uw notaris Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS 
FEITSMA, aan mij heeft overhandigd.       
            

Achtste bewijsstuk    
 
Dit alles gaat voor of u, zijnde P.B.T. Jansen, of uw partner Lara Pennings, of uw zus A.A.M.J. 
Jansen (die zich als “spookbewoner” heeft laten inschrijven in de basisregistratie personen van  
de gemeente Meierijstad als wonende in de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij de eigenaar is, waarin mijn echtgenote haar hoofdverblijfplaats 
heeft en waarin mijn bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Van Rooij Holding B.V., 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. zijn gevestigd),  
of uw vader B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode (die als “katvanger” mede 
aan het hoofd staat van deze “rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie”) op naam van 
“Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) de eigenaar is, nog niet ver genoeg. Hoe extreem ver uw vader B.C.M. Jansen (als 
stroman) in onderlinge samenspanning zijn zoon P.B.T. Jansen en partner Lara Pennings en zijn 
dochter A.A.M.J. Jansen en betrokken geraakte ambtenaren van de gemeente Meierijstad, onder 
aansturing van CDA- burgemeester Kees van Rooij (zie foto hieronder) daarmee gaan kunt u  
zien in de hieronder ingelaste op 29 december 2020 verkregen Kadastrale Kaart.      
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_Rooij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_Rooij
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Betreffend nieuw gecreëerd perceel sectie P 808 (is een gedeelte van het perceel P 526) die alle 
bedrijfsgebouwen, de minicamping etc. bevatten op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD waarop  
nog steeds de op 12 december 1989 aan eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) verleende 
milieuvergunning (omgevingsvergunning) rust, welke met de door A.M.L. van Rooij op 16 juli 2007  
en 20 juli 2007 gedane meldingen artikel 8:19 Milieubeheer is gewijzigd, voor het houden van 78 
paarden, 59 mestvarkens, het hebben van een recreatie, logies en ontbijtruimte met terras en het 
hebben van een minicamping voor maximaal 15 mobiele kampeermiddelen, bijbehorende verharde 
parkeerplaatsen en overige daarbij behorende voorzieningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, welke vanaf 1 januari 2013 bij de Kamer van Koophandel als eenmansbedrijf 
“Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032) op 7 september 2016 nog stond 
ingeschreven in het handelsregister. Hieronder vindt u van de op betreffend nieuw gecreëerd perceel 
sectie P 808 staande gebouwen, etc. enkele recente foto’s ingelast:   
 

http://www.dommeldal.eu/
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Hoe extreem ver stroman B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, in onderlinge 
samenspanning met zijn zoon P.B.T. Jansen en partner Lara Pennings en zijn dochter A.A.M.J. 
Jansen en betrokken ambtenaren van de gemeente Meierijstad, met behulp van vals opgemaakte 
notarisakten, met deze rechtsstaat ondermijnende criminaliteit gaat kunt u lezen in de hieronder 
ingelaste op 29-10-2020 van het Kadaster verkregen gewaarmerkte eigendomsinformatie van het 
nieuw gecreëerde perceel sectie P 808:  
 

https://www.vansantvoortlandelijkwonen.nl/woning/t-achterom-9a/
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In deze op 29-10-2020 van het Kadaster verkregen gewaarmerkte eigendomsinformatie van het  
nieuw gecreëerde perceel sectie P 808 staat opgenomen dat stroman (katvanger) B.C.M. Jansen, 
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, betreffend perceel met daarop alle bedrijfsgebouwen,  
de minicamping etc. (zie foto’s hierboven) in eigendom heeft en is gevestigd op de locatie Wiro 
Heesterpad 2, 5491 WV Sint-Oedenrode, met als omschrijving Recreatie, Sport Terrein (grasland), 
waarvan u het wettelijke bewijs hieronder ‘vergroot’ vindt ingelast:  
 

  
 
 .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stroman (katvanger) B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, heeft op deze  
wijze met behulp zijn zoon P.B.T. Jansen en dochter A.A.M.J. Jansen en betrokken rechtsstaat 
ondermijnende ambtenaar van de gemeente Meierijstad, die toegang heeft tot de BAG 
(Basisregistratie Adressen en Gebouwen), weten te bewerkstellingen dat dit nieuw gecreëerde perceel 
P 808 op het adres Wiro Heesterpad 2, 5491 WV Sint-Oedenrode, is gelegen met de voorkennis en 
wetenschap dat betreffend adres geheel niet bestaat.  
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Een binnen de gemeente Meierijstad werkzame ambtenaar heeft op verzoek van P.B.T. Jansen,          
Lara Pennings en A.A.M.J. Jansen (zoon met partner en dochter van stroman B.C.M. Jansen) als 
spookbewoner vals ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) als wonende in de woningen 
op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode met de wetenschap dat A.M.L. van Rooij 
daarvan de wettelijke eigenaar is, dat A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote daar hun wettelijke 
hoofdverblijfplaats hebben en dat daarin de bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal”  
(KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 
16090111) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur is. Met deze voorkennis heeft 
stroman (katvanger) B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode,, samen met zijn 
zoon P.B.T. Jansen en dochter A.A.M.J. Jansen aan makelaar Van Santvoort Makelaars B.V. (KvK: 
17181652) opdracht gegeven tot het verhuren van deze verblijfsruimte die is gelegen op betreffend 
wettelijk niet bestaande adres Wiro Heesterpad 2, 5491 WV Sint-Oedenrode, om onder de dekmantel 
van de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, voor € 2500,- p.m. te verhuren 
aan belangstellende huurders met een door makelaar Van Santvoort Makelaars B.V.  op te maken 
koopcontract. Dit met de voorkennis en wetenschap dat het op deze wijze scheiden van de 
bedrijfswoning van het bedrijf een zwaar misdrijf betreft. Dit des te meer A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) de wettelijke eigenaar is van betreffend  bedrijf “Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
(KvK-nummer: 57035032) en ook van de daarop op 12 december 1989 verleende milieuvergunning 
(omgevingsvergunning), welke met op 16 juli 2007 en 20 juli 2007 gedane meldingen artikel 8:19 
Milieubeheer is gewijzigd, voor het houden van 78 paarden, 59 mestvarkens, het hebben van een 
recreatie, logies en ontbijtruimte met terras en het hebben van een minicamping voor maximaal 15 
mobiele kampeermiddelen, bijbehorende verharde parkeerplaatsen en overige daarbij behorende 
voorzieningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Als wettelijk bewijs daarvan 
lees het hieronder ingelaste bericht op de website van Van Santvoort Makelaars B.V.   
 

 

Van Santvoort Makelaars  
Landelijk Wonen 

Bel 0492 - 525552 

of mail monique@vansantvoort.nl  

 

't Achterom 9a SINT-OEDENRODE 
 
Hippische accommodatie met verblijfsruimte te huur! De verblijfsruimte op de 1e verdieping van de 
recreatiewoning beschikt o.a over een leefruimte met kitchenette, 2 slaapkamers en een badkamer. 
De begane grond van de recreatiewoning en overige faciliteiten zijn optioneel te huur. De hippische 
accommodatie bestaande uit 15 paardenboxen, een poetsplaats, opslagruimte […] 
 

http://www.dommeldal.eu/
https://www.vansantvoort.nl/
https://www.vansantvoort.nl/
http://www.dommeldal.eu/
mailto:monique@vansantvoort.nl
https://www.vansantvoort.nl/werknemer/dirk-van-santvoort/
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Huur: €2500 p.m. 
Status: beschikbaar 
KENMERKEN Buitenbak 
Aanwezig Stapmolen 
Aanwezig Longeercirckel 
Aanwezig Aantal paardenboxen 15 
 
 
Hippische accommodatie met verblijfsruimte te huur! 
 
De verblijfsruimte op de 1e verdieping van de recreatiewoning beschikt o.a over een leefruimte met 
kitchenette, 2 slaapkamers en een badkamer. De begane grond van de recreatiewoning en overige 
faciliteiten zijn optioneel te huur. 
 
De hippische accommodatie bestaande uit 15 paardenboxen, een poetsplaats, opslagruimte voor 
hooi/stro, 4-paards stapmolen, mestvaalt, verlichte buitenbak en circa 1 hectare weiland wordt 
gedeeltelijk aangeboden in de verhuur. Overige stallen zijn eveneens optioneel te huur. 
 
Huurprijs € 2500,– p/mnd incl. 7 stallen, poetsplaats en appartement 1e verdieping 
Overige faciliteiten zijn bespreekbaar. 
 
 
Recreatiewoning: 
 
Optioneel te huur: Begane grond: 
Op de begane grond is een entreehal gesitueerd welke toegang tot een toilet, een tweetal 
badkamers en een garderobe. Tevens is hier een trap aanwezig naar de 1e verdieping. Het toilet is 
voorzien van een zwevend toilet en fonteintje. De volledig betegelde toiletruimte is voorzien van een 
panelenplafond met inbouwverlichting. De 1e badkamer is tegenover het toilet gesitueerd en 
beschikt over een douche, wastafel, zwevend toilet en natuurlijke ventilatie. Deze badkamer is 
afgewerkt met een tegelvoer, betegelde wanden en een panelen plafond voorzien van 
inbouwverlichting. De 2e badkamer is eveneens bereikbaar vanuit de hal. Deze badkamer bevat 
verschillende sanitaire ruimte met maar liefst 3 douches, 2 toiletten, 1 urinoir en 4 wastafels. Ook 
deze badkamer is volledig betegeld. Het panelen plafond is voorzien van inbouwverlichting. Via de 
hal is er toegang tot de woonkamer met open keuken. De gehele beneden verdieping is voorzien 
van vloerverwarming. De keuken bestaat uit een wandinrichting met bar. Deze keuken is voorzien 
van een spoelbak, 2 koelkasten, vriezer, kookplaat met afzuigkap en combimagnetron. Het plaatsen 
van een vaatwasser is mogelijk. De woonkamer is afgewerkt met een tegelvloer, metselwerk 
wanden afgewerkt en een panelen plafond voorzien van inbouw verlichting. In de woonkamer is 
veel lichtinval en is er via een loopdeur toegang tot het erf. 
 
Eerste verdieping: 
Via een houten trap in de gang is er toegang tot de eerste verdieping. De royale overloop is 
voorzien van een tegelvloer met metselwerk wanden en een panelen plafond met inbouwverlichting. 
In de hoek is een kitchenette geplaatst welke is voorzien van een spoelbak, koelkast, 2-pits  
kookplaat en kastruimte. Een raam zorgt voor lichtinval. Tevens is er een cv ruimte gesitueerd 
waarin een boiler en cv ketel Frank zijn geplaatst. De volledig betegelde badkamer is toegankelijk 
vanaf de overloop en is afgewerkt met een panelen plafond voorzien van inbouwverlichting. De 
badkamer beschikt over een douchecabine, zwevend toilet en een vaste wastafel met bergmeubel. 
De raampartij creëert veel lichtinval. Deze ramen zijn voorzien van een rolgordijn. De eerste 
slaapkamer is afgewerkt met een vinyl vloer (hout look), stucwerk wanden en een panelen plafond 
met inbouwverlichting. De grote hardhouten raamkozijnen met dubbelglas, voorzien van 
rolgordijnen, bieden een fraai uitzicht op de buitenrijkbak met paddocks. De tweede slaapkamer 
heeft tevens een vinyl vloer (hout look), stucwerkwanden en een panelen plafond met 
inbouwverlichting. Ook deze slaapkamer is voorzien van een grote raampartij inclusief rolgordijnen 
die afgewerkt zijn met hardhouten kozijnen en dubbelglas. 
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Hippische accommodatie: 
 
Paardenstallen: 
De hippische accommodatie beschikt over 15 paardenboxen, afgewerkt met deels hardhouten, 
deels gegalvaniseerde voorwanden met schuifdeuren. Verder zijn de stallen afgewerkt middels 
metselwerk tussen- en achterwanden en een betonnen vloer. 
 
Keuken: 
Er is een kleine keukeninrichting aanwezig welke is voorzien van een spoelbak, koelkast en 
opslagruimte. 
 
Opslagruimte: 
In de opslagruimte zijn de was-/poetsplaats en zadelkamer gesitueerd. Tevens is er 
krachtstroom aanwezig. Deze ruimte is opgetrokken uit een betonnen vloer, metselwerk wanden en 
een geïsoleerd dak. 
Het erf is bereikbaar middels een grote elektrische roldeur. 
 
Was-/poetsplaats: 
De was-/poetsplaats biedt ruimte aan het verzorgen van twee paarden. Er is zowel warm als koud 
water aanwezig. 
Verder is de poetsplaats afgewerkt met een betonnen vloer en gedeeltelijk bezetten wanden. Een 
loopdeur biedt toegang tot het erf. 
 
Zadelkamer: 
De zadelkamer is gesitueerd in de opslagruimte en kan afgesloten worden. 
 
Buitenbak: 
De royale verlichte buitenbak (25×60), met zandbodem en omheind middels houten palen. 
 
Paddocks: 
Aan de lange zijde van de buitenbak zijn 2 paddocks gesitueerd. Deze zijn omheind met een 
houten hekwerk in combinatie met schriklint. 
 
Stapmolen: 
De 4-paards stapmolen is voorzien van klinkers en een houten omheining. 
 
Longeercirkel: 
De longeercirkel beschikt over een zandbodem en een houten omheining. Deze is achter de rijbak 
gesitueerd. 
 
Mestvaalt: 
Er is een betonnen mestvaalt aanwezig, welke aan de zijkant van de hippische accommodatie is 
gesitueerd. 
 
Weiland: 
Het complex beschikt over circa 1 hectare weiland. De weilanden zijn omheind met houten palen en 
lint. 
 
Overig: 
 
Minicamping: 
Het object beschikt over een vergunning voor een minicamping met ca. 24 campingplaatsen. De 
voorzieningen water, elektra en internet zijn reeds aanwezig. De sanitaire voorzieningen zijn 
gesitueerd in het hoofdgebouw ofwel de recreatiewoning. Het deel ten behoeve van de 
minicamping, is momenteel in gebruik als weiland. 
Voor verdere informatie of voor het plannen van een bezichtiging kunt u contact opnemen met ons 
kantoor te Helmond. 
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ENKELE BELANGRIJKE ASPECTEN 
 
• De hiervoor vermelde beschrijving en bijgevoegde plattegronden zijn slechts indicatief.  
De realiteit ziet u tijdens een bezichtiging en daarvan moet u uitgaan. 
• Door digitalisering van de tekeningen kunnen schaalafwijkingen optreden. 
• Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over deze woning. Echter als huurder heeft u een 
onderzoeksplicht en bent u hier zelf voor verantwoordelijk. U kunt zich laten bijstaan door een 
makelaar. 
• Een bezichtiging is voor zowel huurder als verhuurder een spannende aangelegenheid waaraan 
belangrijke consequenties zijn verbonden. Wij zouden het op prijs stellen indien u enkele dagen na 
uw bezoek ons op de hoogte brengt van uw bevindingen. Wij kunnen onze opdrachtgever(s) dan 
hierover informeren. 
• Indien tussen verhuurder en huurder een overeenkomst tot stand komt wordt door ons een 
koopakte opgemaakt conform het laatste model, vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM, de Consumentenbond en de 
Vereniging Eigen Huis. 
• Vermelde gegevens zijn naar onze mening uit betrouwbare bron afkomstig en met de 
grootste zorg samengesteld. Van Santvoort makelaars b.v. aanvaardt echter geen enkele 
aansprakelijkheid omtrent de juistheid van deze gegevens. Deze informatie wordt vrijblijvend 
verstrekt aan meerdere partijen en is geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch 
uitsluitend een uitnodiging tot onderhandeling. Wij behouden ons het recht voor dat onze 
opdrachtgever zijn goedkeuring dient te verlenen aan een eventuele transactie. 
• Zie ook ons totale aanbod op www.vansantvoort.nl. 
• Van Santvoort makelaars B.V. werkt op het gebied van hypotheken en verzekeringen samen met 
“Intersant”, een financiële dienstverlener gevestigd te Eindhoven. Als onafhankelijk intermediair 
treden zij op voor de meeste grote banken en verzekeraars. Intersant staat garant voor een 
oprecht, weloverwogen en gefundeerd advies voor uw totale financiële planning. Laat u eens 
vrijblijvend adviseren door één van de adviseurs en zie ook hoe zij voor u geld besparen bij het 
sluiten van een hypotheek en verzekering. Intersant is gevestigd aan de Boutenslaan 195A, 5654 
AN Eindhoven. Telefonisch bereikbaar op nummer 040-7111208. Meer informatie vindt u op 
www.intersant.nl. 
 

 
 
Bij e-mail d.d. 27 januari 2021 om 09.23 uur heb ik procuratiehouder P.M.J. (Pieter) van Santvoort 
(met volledige volmacht) van Van Santvoort Makelaars B.V. hiervan op de hoogte gebracht met het 
volgende hieronder ingelaste nadrukkelijke verzoek:  
 
 

 
Wij richten aan Van Santvoort Makelaars B.V. (KvK-nummer: 17181652), namens deze 
Procuratiehouder P.M.J. (Pieter) van Santvoort (volledige volmacht), hierbij dan ook het 
nadrukkelijke verzoek om: 
 

1. dit e-mail bericht (met de bijlagen 1 en 2) een op een door te sturen aan alle 
natuurlijke personen en rechtspersonen die met u reeds een gesprek hebben gehad 
over de accommodatie met verblijfsruimte, op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD                
Sint-Oedenrode  welke Van Santvoort Makelaars B.V. te huur heeft aangeboden               
voor € 2500,- p.m. op haar website in de link: 
https://www.vansantvoortlandelijkwonen.nl/woning/t-achterom-9a/ 
 

2. de met stroman (katvanger) B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode, dan wel de spookbewoners Anne en Pieter Jansen (zoon en dochter van 
stroman B.C.M. Jansen) aan Van Santvoort Makelaars B.V. gemaakte overeenkomst 
om over te gaan tot het verhuren van accommodatie met verblijfsruimte, op het adres  
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan cliënten A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) de wettelijk eigenaar 
zijn en waarin de bedrijven  “Camping en Pensionstal “Dommeldal”(KvK-nummer:  
 

http://www.vansantvoort.nl/
https://www.advieskeuze.nl/advies/5654an/intersant
https://www.advieskeuze.nl/advies/5654an/intersant
https://www.advieskeuze.nl/advies/5654an/intersant
http://www.intersant.nl/
https://www.vansantvoort.nl/werknemer/pieter-van-santvoort/
https://www.vansantvoortlandelijkwonen.nl/woning/t-achterom-9a/
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57035032) met als eigenaar A.M.L. van Rooij, het Ecologisch Kennis Centrum  
B.V. (KvK-nummer: 16090111) met als directeur A.M.L. van Rooij, Van Rooij Holding 
B.V. (KvK-nummer: 17102683) met als bestuurder A.M.L. van Rooij en Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij zijn gevestigd, per direct in te trekken en alle informatie 
hierover van uw website te verwijderen.   

 
en ondergetekende dat bij brief te richten en te versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. t.a.v. de heer A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, voor uiterlijk 1 
februari 2021 schriftelijk te hebben bevestigd.   
  
Het behoeft geen toelichting dat het adres van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.                  
t.a.v. de heer A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarop KONING 
WILLEM ALEXANDER tezamen met DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES het KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560 heeft 
genomen en verstuurd, wettelijk bindend is voor alle gerechten in Nederland en met name 
ook voor de Raad van State omdat Koning Willem Alexander dit BIJ DE GRATIE GODS vanuit 
zijn functie als voorzitter van de Raad van State bij KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 
2020001560 heeft beslist, dit dan ook wettelijk bindend is voor Van Santvoort Makelaars B.V. 
met als procuratiehouder P.M.J. (Pieter) van Santvoort (volledige volmacht)(lees blz. 94 t/m 
95).     
 

 
 
Als antwoord daarop ontving ik op 27 januari 2021 om 15:11 uur van procuratiehouder P.M.J. (Pieter) 
van Santvoort (met volledige volmacht) het volgende hieronder ingelaste e-mail bericht:    
 
 

 
Van: pieter@vansantvoort.nl <pieter@vansantvoort.nl> 
Date: wo 27 jan. 2021 om 15:11 
Subject: Re: ’t Achterom 9A,5491 XD Sint-Oedenrode; [AG100838-11646927] 
To: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com> 

Geachte heer Van Rooij, 

In het Kadestraalregister komt u niet voor als eigenaar/rechthebbende betreffende het 
door u benoemde vastgoed. U bent derhalve voor ons geen partij. Ik reageer daarom 
inhoud niet op uw email en eventuele opvolgende e-mails en/of andere 
communicatievormen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Pieter van Santvoort MRICS REV RT RM 
 

 
 
Hiermee heb ik van procuratiehouder P.M.J. (Pieter) van Santvoort van Van Santvoort Makelaars B.V. 
het wettelijke bewijs gekregen dat hij deze verkregen “rechtsstaat ondermijnende” opdracht kan 
uitvoeren als gevolg van de (mede) in uw opdracht op een (mede) door u aangeleverd vals dossier,  
waarop Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, zijn op 23 december 
2016 opgemaakte valse notarisakte heeft gebaseerd, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de 
Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur 
heeft laten inschrijven -, waarmee u in samenspanning met uw partner Lara Pennings en uw vader 
B.C.M. Jansen onmiskenbaar “valsheid in geschrifte” heeft gepleegd.  
 
 
 
 

https://www.vansantvoort.nl/werknemer/pieter-van-santvoort/
https://www.vansantvoort.nl/werknemer/pieter-van-santvoort/
https://www.vansantvoort.nl/werknemer/pieter-van-santvoort/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
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U als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook wettelijk verplicht om procuratiehouder P.M.J. 
(Pieter) van Santvoort van deze door u in samenspanning met uw partner Lara Pennings en uw vader 
B.C.M. Jansen gepleegde “valsheid in geschrifte” in de door Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, 
notaris gevestigd te Schijndel, opgemaakte notarisakte d.d. 23 december 2016, - die hij bij de 
bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 
69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven -, hiervan onverwijld in kennis te stellen, 
waarom ik u hierbij dan ook verzoek dit daadwerkelijk te doen. Dit des te meer CDA-minister 
Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 oktober 2019 (kenmerk: 
2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt dat door het huidige 
kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk niveau wordt ingezet 
op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken en voorkomen.    
 

Negende bewijsstuk    
 
Dit alles gaat voor u, zijnde P.B.T. Jansen, kennelijk nog niet ver genoeg. Ik kreeg namelijk van  
de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een kopie van hun brief d.d. 15 juli 2019 (SVB-nummer: 
PA0679698-0) aan A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, ook per e-mail 
toegestuurd, welke ik naar waarheid heb ingevuld en heb teruggestuurd aan de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB), welke u hieronder vindt ingelast:           

https://www.vansantvoort.nl/werknemer/pieter-van-santvoort/
https://www.vansantvoort.nl/werknemer/pieter-van-santvoort/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
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Hiermee heb ik ook van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het wettelijke bewijs gekregen dat mijn 
wettelijke hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode is. Heden heeft de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) nog steeds geen besluit in de zin van de Awb kunnen nemen op deze door 
mij ingediende aanvraag voor mijn AOW-pensioen, wat door u, zijnde P.B.T. Jansen, is veroorzaakt 
met de (mede) in uw opdracht op een (mede) door u aangeleverd vals dossier, waarop Mr. ADRIAAN 
JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, zijn op 23 december 2016 opgemaakte valse 
notarisakte heeft gebaseerd, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster 
en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven -, 
waarmee u in samenspanning met uw partner Lara Pennings en uw vader B.C.M. Jansen 
onmiskenbaar “valsheid in geschrifte” heeft gepleegd. Als gevolg daarvan kan A.M.L. van Rooij in zijn 
eigen woning op zijn eigen hoofdverblijfplaats al bijna twee jaar lang geen besluit in de zin van de 
Awb van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op deze AOW-aanvraag ontvangen, met als gevolg              
dat u, zijnde P.B.T. Jansen, daarmee van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een “rechtsstaat 
ondermijnende criminele organisatie” heeft gemaakt die al vanaf 10 juli 2019 (waarop A.M.L. van Rooij 
zijn AOW-pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt) mijn AOW-pensioen steelt.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
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Voor alle (gezondheids-)schade als gevolg van het al bijna twee jaar lang stelen van mijn AOW-
pensioen door de SVB, waardoor ik en mijn echtgenote (met een uitgezaaide borstkanker) als gevolg 
daarvan zich niet kunnen laten verzekeren voor de in Nederland wettelijk verplichte Zorgverzekering 
stel ik u, zijnde P.B.T. Jansen, daarvoor volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.  
 

Omdat de Nederlandse Staat, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van huidig   
D66-minister Wouter Koolmees (zie foto) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
daarmee door uw toedoen al maar liefst bijna twee jaar lang daarmee een 
“staatsmisdrijf” heeft gepleegd, met als gevolg het niet verkrijgen van de vereiste 
gezondheidszorg, welke de Nederlandse Staat wettelijk verplicht is te verstrekken aan 
het echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij, stellen wij u, zijnde P.B.T. Jansen, 
hierbij dan ook nadrukkelijk aansprakelijk voor alle gezondheidsschade die u als 
gevolg daarvan heeft aangericht bij het echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 
van Nunen.        

 
U als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook wettelijk verplicht om hiervoor bestuurlijk 
verantwoordelijk minister Wouter Koolmees (zie foto) van deze door u in samenspanning met uw 
partner Lara Pennings en uw vader B.C.M. Jansen gepleegde “valsheid in geschrifte” in de door          
Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, opgemaakte notarisakte               
d.d. 23 december 2016, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en 
de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven -, 
hiervan onverwijld in kennis te stellen, waarom ik u hierbij dan ook verzoek dit daadwerkelijk te doen. 
Dit des te meer CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 
oktober 2019 (kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt 
dat door het huidige kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk 
niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, 
afpakken en voorkomen.    
 

Tiende bewijsstuk    
 

Als gevolg van deze door u in samenspanning met uw partner Lara Pennings  
en uw vader B.C.M. Jansen gepleegde “valsheid in geschrifte” in de door  
Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, 
opgemaakte notarisakte d.d. 23 december 2016, - die hij bij de bewaarder            
mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers 
onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven -, 
hebben A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen vanaf 2016 geen 
belastingformulier meer kunnen ontvangen op hun wettelijke hoofdverblijfplaats 
’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. U, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan 
ook zeer nadrukkelijk persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze 

“belastingfraude” die het echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, - onder 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra (zie foto) van Financiën -, 
als gevolg daarvan vanaf 2016 tot op heden hebben moeten plegen.         
 
U als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook wettelijk verplicht om hiervoor bestuurlijk 
verantwoordelijk minister W.B. (Wopke) Hoekstra (zie foto) van deze door u in samenspanning met 
uw partner Lara Pennings en uw vader B.C.M. Jansen gepleegde “valsheid in geschrifte” in de door 
Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, opgemaakte notarisakte d.d. 
23 december 2016, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en de 
Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven -, 
hiervan onverwijld in kennis te stellen, waarom ik u hierbij dan ook verzoek dit daadwerkelijk te doen. 
Dit des te meer CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 
oktober 2019 (kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt 
dat door het huidige kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk 
niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, 
afpakken en voorkomen.    
 
 
 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zorgverzekering_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Koolmees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Koolmees
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouter_Koolmees


6 juni 2021: Verzoekschrift van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen e.a. aan D66-Kamervoorzitter  
Vera Bergkamp van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (totaal 137 blz.) 

©105 

 

Elfde bewijsstuk    
 

Als gevolg van deze door u in samenspanning met uw partner Lara Pennings 
en uw vader B.C.M. Jansen gepleegde “valsheid in geschrifte” in de door  
Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, 
opgemaakte notarisakte d.d. 23 december 2016, - die hij bij de bewaarder            
mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers 
onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven -, heeft 
A.M.L. van Rooij in zijn hoedanigheid als directeur van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK: 16090111) en als bestuurder van Van Rooij Holding B.V. 
(KvK: 17102683) vanaf 2016 zijn Jaarrekeningen niet kunnen deponeren bij de 
Kamer van Koophandel, ondanks het feit dat A.M.L. van Rooij daartoe wettelijk 
verplicht is. U, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook zeer nadrukkelijk persoonlijk 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze “economische fraude” die A.M.L. 

van Rooij, - onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van VVD-minister B. (Bas) van 't Wout (zie foto) 
van Economische Zaken en Klimaat Financiën -, als gevolg daarvan vanaf 2016 tot op heden heeft 
moeten plegen.         
 
U als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook wettelijk verplicht om hiervoor bestuurlijk 

verantwoordelijk minister B. (Bas) van 't Wout (zie foto) van deze door u in samenspanning met uw 
partner Lara Pennings en uw vader B.C.M. Jansen gepleegde “valsheid in geschrifte” in de door                
Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, opgemaakte notarisakte                  
d.d. 23 december 2016, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en 
de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven -, 
hiervan onverwijld in kennis te stellen, waarom ik u hierbij dan ook verzoek dit daadwerkelijk te doen. 
Dit des te meer CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 
oktober 2019 (kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt 
dat door het huidige kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk 
niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, 
afpakken en voorkomen.    
 

 
Twaalfde bewijsstuk    
 
Dit alles gaat voor u, zijnde P.B.T. Jansen, kennelijk nog niet ver genoeg. Als wettelijk bewijsstuk 
daarvoor vindt u hieronder ingelast de in opdracht van een anonieme binnen de gemeente  
Meierijstad werkzame belastingambtenaar door belastingdeurwaarder Charles Jacobs (CANNOCK 
CHASE) op 8 maart 2021 aan F.C.J.M. van den Heuvel (cliënte), Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-
Oedenrode, uitgevaardigde Akte van betekening, waarmee hij op “valse gronden” welke zijn 
gebaseerd op een “vals dossier”, - waaruit het bezwaarschrift van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
als gemachtigde van cliënte is verwijderd - , executoriaal beslag heeft gelegd op de onroerende 
goederen van F.C.J.M. van den Heuvel (cliënte) met de voorkennis en wetenschap dat het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., namens deze A.M.L. van Rooij, als gemachtigde van cliënte daarop nog een 
bezwaarschrift heeft lopen bij burgemeester en wethouders van Meierijstad en de wetenschap dat 
daarop geen besluit in de zin van de Awb genomen kan worden, als gevolg van de door u in 
samenspanning met uw partner Lara Pennings en uw vader B.C.M. Jansen gepleegde “valsheid in 
geschrifte” in de door Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, 
opgemaakte notarisakte d.d. 23 december 2016, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de 
Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur 
heeft laten inschrijven -, waardoor A.M.L. van Rooij in zijn hoedanigheid als directeur van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) als gemachtigde van cliënte op zijn wettelijke 
hoofverblijfplaats ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, op zijn tijdig daartegen ingediende 
bezwaarschrift geen besluit in de zin van de Awb van burgemeester en wethouders van Meierijstad 
kan ontvangen.  
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Op deze wijze wil betreffende binnen de gemeente Meierijstad werkzame 
belastingambtenaar met haar aan belastingdeurwaarder Charles Jacobs (CANNOCK 
CHASE) gegeven opdracht (onder volledige anonimiteit), - ondanks de daartegen nog 
lopende bezwaarschriften tegen hun vals opgemaakte aanslagbiljetten/ WOZ-
beschikkingen over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., namens deze A.M.L. van Rooij ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
als gemachtigde van cliënte -, op basis van valse gegevens, zoals “niet-woning” in 
plaats van “woning” en waarin ook valse eigendomsgegevens zijn opgenomen, waarbij 

zelfs zover wordt gegaan dat aanslagbiljetten/WOZ-beschikkingen worden verstuurd aan de op 17 
januari 2007 (14 jaar geleden) overleden vader WJ van den Heuvel, waarvan cliënte F.C.J.M. van den 
Heuvel een dochter is, om op deze meest corrupte wijze alle eigendommen te stelen, waaronder een  
bedrijfswoning op het adres Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode, waarop vanaf 20 december 
1995 een milieuvergunning rust van een categorie 3 loonwerkbedrijf op naam van M.R.G.W. van den 
Heuvel, door met behulp van belastingdeurwaarder Charles Jacobs (CANNOCK CHASE) deze 
bedrijfswoning op een meest criminele wijze te laten verdwijnen. U, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan 
ook zeer nadrukkelijk persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze “onroerend goed 
stelende rechtsstaat ondermijnende misdaad” van ongekend grote omvang onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van Meierijstad, onder voorzitterschap van 
CDA-burgemeester Kees van Rooij (zie foto). Daarbij dient vermeld te worden dat cliënte in opdracht 
van deze binnen de gemeente Meierijstad werkzame belastingambtenaar (onder volledige anonimiteit) 
nog meer onrechtmatige executoriale beslaggingen heeft verkregen.      
     
U als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook wettelijk verplicht om hiervoor bestuurlijk 
verantwoordelijk burgemeester Kees van Rooij (zie foto) van deze door u in samenspanning met uw 
partner Lara Pennings en uw vader B.C.M. Jansen gepleegde “valsheid in geschrifte” in de door                
Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, opgemaakte notarisakte                  
d.d. 23 december 2016, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en 
de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven -, 
hiervan onverwijld in kennis te stellen, waarom ik u hierbij dan ook verzoek dit daadwerkelijk te doen. 
Dit des te meer CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 
oktober 2019 (kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt 
dat door het huidige kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk 
niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, 
afpakken en voorkomen.    
 

Dertiende bewijsstuk    
 
Dit alles gaat voor u, zijnde P.B.T. Jansen, kennelijk nog niet ver genoeg. Als wettelijk bewijsstuk 
daarvoor vindt u hieronder ingelast de in opdracht van een anonieme binnen de gemeente  
Meierijstad werkzame belastingambtenaar door belastingdeurwaarder Charles Jacobs (CANNOCK 
CHASE) op 8 maart 2021 aan Erven van W.J van den Heuvel  (cliënte), Vresselseweg 16, 5491 PC 
Sint-Oedenrode, uitgevaardigde Akte van betekening, waarmee hij op “valse gronden” welke zijn 
gebaseerd op een “vals dossier”, - waaruit het bezwaarschrift van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
als gemachtigde van cliënte is verwijderd - , executoriaal beslag heeft gelegd op de onroerende 
goederen van Erven van W.J. van den Heuvel (cliënte) met de voorkennis en wetenschap dat het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze A.M.L. van Rooij, als gemachtigde van cliënte             
daarop nog een bezwaarschrift heeft lopen bij burgemeester en wethouders van Meierijstad en de 
wetenschap dat daarop geen besluit in de zin van de Awb genomen kan worden, als gevolg van              
de door u in samenspanning met uw partner Lara Pennings en uw vader B.C.M. Jansen gepleegde 
“valsheid in geschrifte” in de door Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te 
Schijndel, opgemaakte notarisakte d.d. 23 december 2016, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes 
bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 
10:47 uur heeft laten inschrijven -, waardoor A.M.L. van Rooij in zijn hoedanigheid als directeur van 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) als gemachtigde van cliënte op zijn wettelijke 
hoofverblijfplaats ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, op zijn tijdig daartegen ingediende 
bezwaarschrift geen besluit in de zin van de Awb van burgemeester en wethouders van Meierijstad 
kan ontvangen.  
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Op deze wijze wil betreffende binnen de gemeente Meierijstad werkzame 
belastingambtenaar met haar aan belastingdeurwaarder Charles Jacobs (CANNOCK 
CHASE) gegeven opdracht (onder volledige anonimiteit), - ondanks de daartegen               
nog lopende bezwaarschriften tegen hun vals opgemaakte aanslagbiljetten/ WOZ-
beschikkingen over de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., namens deze A.M.L. van Rooij ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
als gemachtigde van cliënte -, op basis van valse gegevens, zoals “niet-woning” in 
plaats van “woning” en waarin ook valse eigendomsgegevens zijn opgenomen, waarbij 

zelfs zover wordt gegaan dat aanslagbiljetten/WOZ-beschikkingen worden verstuurd aan de op 17 
januari 2007 (14 jaar geleden) overleden vader WJ van den Heuvel om op deze wijze de eigen woning 
van M.R.G.W. van den Heuvel op het adres Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode, waarop op 
naam van M.R.G.W. van den Heuvel vanaf 20 december 1995 een milieuvergunning rust voor het in 
werking hebben van een milieucategorie 3 loonwerkbedrijf, wil stelen door het op een meest criminele 
wijze te laten verdwijnen. Betreffende binnen de gemeente Meierijstad werkzame belastingambtenaar 
die aan belastingdeurwaarder Charles Jacobs deze opdracht heeft gegeven is erop uit om op deze 
wijze (onder volledige anonimiteit) op een meest corrupte wijze alle eigendommen te stelen, 
waaronder een burgerwoning op het adres Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode en een 
bedrijfswoning op het adres Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode, waarop een 
milieuvergunning rust van een categorie 3 loonwerkbedrijf op naam van M.R.G.W. van den Heuvel, 
door met behulp van belastingdeurwaarder Charles Jacobs (CANNOCK CHASE) met het inroepen 
van de sterke arm van de politie een 89 jaar oude vrouw, haar twee dochters en haar zoon op straat 
te dumpen ten gunste van een grote “rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie”. U, zijnde  
P.B.T. Jansen, bent dan ook zeer nadrukkelijk persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor  
deze “onroerend goed stelende rechtsstaat ondermijnende misdaad” van ongekend grote omvang, 
waarvoor burgemeester en wethouders van Meierijstad, onder voorzitterschap van CDA-burgemeester 
Kees van Rooij (zie foto), bestuurlijke verantwoordelijk zijn. Daarbij dient te worden vermeld dat 
cliënte in opdracht van deze binnen de gemeente Meierijstad werkzame belastingambtenaar (onder 
volledige anonimiteit) nog meer onrechtmatige executoriale beslaggingen heeft verkregen.      
     
U als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook wettelijk verplicht om hiervoor bestuurlijk 
verantwoordelijk burgemeester Kees van Rooij (zie foto) van deze door u in samenspanning met            
uw partner Lara Pennings en uw vader B.C.M. Jansen gepleegde “valsheid in geschrifte” in de door                
Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, opgemaakte notarisakte                  
d.d. 23 december 2016, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en 
de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven -, 
hiervan onverwijld in kennis te stellen, waarom ik u hierbij dan ook verzoek dit daadwerkelijk te doen. 
Dit des te meer CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 
oktober 2019 (kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt 
dat door het huidige kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk 
niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, 
afpakken en voorkomen.    
 

Veertiende bewijsstuk    
 
Dit alles gaat voor u, zijnde P.B.T. Jansen, kennelijk nog niet ver genoeg. Als wettelijk bewijsstuk 
daarvoor vindt u hieronder ingelast de in opdracht van een anonieme binnen het waterschap  
De Dommel werkzame belastingambtenaar door een anonieme belastingdeurwaarder van Flanderijn 
Invordering op 22 maart 2021 aan C.A. van den Heuvel – van Hoof (cliënte), Vresselseweg 16, 5491 
PC Sint-Oedenrode, verstuurde beslaglegging op een deel van haar AOW-pensioen, waarmee hij/zij 
op basis van “valse gronden” welke zijn gebaseerd op een “vals dossier”, - waaruit het bezwaarschrift 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. als gemachtigde van cliënte is verwijderd - , onrechtmatig 
beslag heeft gelegd op een deel van het AOW-pensioen van de 89 jaar oude vrouw C.A. van den 
Heuvel – van Hoof (cliënte) met de voorkennis en wetenschap dat het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., namens deze A.M.L. van Rooij, als gemachtigde van cliënte daarop nog een bezwaarschrift 
heeft lopen bij het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel en daarop geen besluit in de zin 
van de Awb genomen kan worden, als gevolg van de door u in samenspanning met uw partner Lara 
Pennings en uw vader B.C.M. Jansen gepleegde “valsheid in geschrifte” in de door Mr. ADRIAAN 
JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, opgemaakte notarisakte d.d. 23 december 
2016, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare 
Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven -, waardoor  
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A.M.L. van Rooij in zijn hoedanigheid als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 
16090111) als gemachtigde van cliënte op zijn wettelijke hoofverblijfplaats ’t Achterom 9, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, op zijn tijdig daartegen ingediende bezwaarschrift geen besluit in de zin van de 
Awb van het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel kan ontvangen.  
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Op deze wijze heeft betreffende binnen het waterschap De Dommel 
werkzame belastingambtenaar aan een belastingdeurwaarder van Flanderijn 
Invordering (onder volledige anonimiteit) op basis van valse gegevens en een 
vals dossier (waaruit het bezwaarschrift van het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. is verdwenen) opdracht gegeven - ondanks het feit dat nog niet is  
beslist op het daartegen nog lopende bezwaarschrift van het Ecologisch 

Kennis Centrum B.V., namens deze A.M.L. van Rooij ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, als 
gemachtigde van cliënte -, om via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) onrechtmatig beslag te leggen 
op een deel van het AOW-pensioen van deze 89 jaar oude cliënte van het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. Daarmee maakt deze binnen het waterschap De Dommel werkzame belastingambtenaar (onder 
volledige anonimiteit) bestuurlijk verantwoordelijk D66-minister Wouter Koolmees (zie foto links) van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 
van het waterschap De Dommel, onder voorzitterschap van CDA- watergraaf E (Erik) de Ridder (zie 
foto rechts) onderdeel van deze “rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie” die is ontstaan als 
gevolg van de door u in samenspanning met uw partner Lara Pennings en uw vader B.C.M. Jansen 
gepleegde “valsheid in geschrifte” in de door Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris 
gevestigd te Schijndel, opgemaakte notarisakte d.d. 23 december 2016, - die hij bij de bewaarder             
mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 
23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven.  
 
U als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook wettelijk verplicht om hiervoor bestuurlijk 
verantwoordelijk CDA-watergraaf E (Erik) de Ridder (zie foto rechts) van deze door u in samen-
spanning met uw partner Lara Pennings en uw vader B.C.M. Jansen gepleegde “valsheid in 
geschrifte” in de door Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, 
opgemaakte notarisakte d.d. 23 december 2016, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de 
Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur 
heeft laten inschrijven -, hiervan onverwijld in kennis te stellen, waarom ik u hierbij dan ook verzoek  
dit daadwerkelijk te doen. Dit des te meer CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en 
Veiligheid in zijn brief d.d. 18 oktober 2019 (kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal heeft kenbaar gemaakt dat door het huidige kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat 
ondermijnende criminaliteit” op landelijk niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve  
en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken en voorkomen.    
 

Vijftiende bewijsstuk    
 
Dit alles gaat voor u, zijnde P.B.T. Jansen, kennelijk nog niet ver genoeg. Als wettelijk bewijsstuk 
daarvoor vindt u hieronder ingelast de enveloppe van een recent door het bedrijf Gloudemans B.V. 
aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-
Oedenrode, verstuurde aangetekende brief inzake de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 
West-Oost, waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze haar directeur A.M.L. van 
Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, optreedt als gemachtigde van P.F.M. Schreuder 
(cliënt) , Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (gemeente Heusden):  
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Op de enveloppe van deze door het bedrijf Gloudemans B.V. aan het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-
Oedenrode, verstuurde aangetekende brief staat vermeld “geweigerd”.  
Met deze vermelding “geweigerd” krijgt het bedrijf Gloudemans B.V. betreffende 
aangetekende brief teruggestuurd en voegt deze vervolgens toe aan het juridisch 
dossier van cliënt. Dit valselijk opgemaakt dossier gaat vervolgens naar rechtbank 
Oost-Brabant (Raad van State), waarop de behandelend rechter (staatsraad) 

vervolgens uitspraak doet in het nadeel van cliënt. Niet A.M.L. van Rooij (waaraan betreffende 
aangetekende brief is verstuurd) maar P.B.T. Jansen (of Lara Pennings) heeft “geweigerd” op deze 
aangetekende brief laten optekenen en daarmee onmiskenbaar “valsheid in geschrifte” gepleegd.  
U, zijnde P.B.T. Jansen, dan wel uw partner Lara Pennings doen dit al vanaf 2016, waardoor cliënt 
P.F.M. Schreuder valse uitspraken van de Raad van State en de rechtbank Oost-Brabant heeft 
verkregen. Dit heeft enkel bij cliënt P.F.M. Schreuder al een schade veroorzaakt van miljoenen euro’s. 
Voor al deze schade bent u, zijnde P.B.T. Jansen onmiskenbaar verantwoordelijk en aansprakelijk 
omdat die het gevolg is van de door u of uw partner gepleegde “valsheid in geschrifte” op de 
enveloppe van het bedrijf Gloudemans B.V. en alle vanaf 2016 eerdere verkregen (aangetekende) 
brieven aan A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode en dit is veroorzaakt door de 
door u in samenspanning met uw partner Lara Pennings en uw vader B.C.M. Jansen gepleegde 
“valsheid in geschrifte” in de door Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te 
Schijndel, opgemaakte notarisakte d.d. 23 december 2016, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes 
bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 
10:47 uur heeft laten inschrijven. Omdat deze door het bedrijf Gloudemans B.V. aan het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, verstuurde 
aangetekende brief, is verstuurd namens de Provincie Noord-Brabant onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, betekent dat u daarmee alle 55 leden 
van Provinciale Staten van Noord-Brabant onder voorzitterschap van VVD-commissaris van de koning 
mr. Ine Adema (zie foto) onderdeel hebt gemaakt van deze “rechtsstaat ondermijnende criminele 
organisatie” wat het gevolg is van de door u in samenspanning met uw partner Lara Pennings en        
uw vader B.C.M. Jansen gepleegde “valsheid in geschrifte” in de door Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS 
FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, opgemaakte notarisakte d.d. 23 december 2016, - die hij  
bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers onder 
Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven.  
 
U als veroorzaker, zijnde P.B.T. Jansen, bent dan ook wettelijk verplicht om hiervoor                    
bestuurlijk verantwoordelijk VVD-commissaris van de koning mr. Ine Adema (zie foto) van deze                         
door u in samenspanning met uw partner Lara Pennings en uw vader B.C.M. Jansen gepleegde                        
“valsheid in geschrifte” in de door Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te 
Schijndel, opgemaakte notarisakte d.d. 23 december 2016, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes 
bij de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 
10:47 uur heeft laten inschrijven -, hiervan onverwijld in kennis te stellen, waarom ik u hierbij dan ook 
verzoek dit daadwerkelijk te doen. Dit des te meer CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie 
en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 oktober 2019 (kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal heeft kenbaar gemaakt dat door het huidige kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat 
ondermijnende criminaliteit” op landelijk niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en 
preventieve maatregelen; oprollen, afpakken en voorkomen.    

 
 

Sommatie aan P.B.T. Jansen  
 
Op grond van de feitelijke en wettelijke inhoud van dit sommatieverzoek (wat met meer dan voldoende 
bewijsstukken is onderbouwd) sommeer ik u, zijnde P.B.T. Jansen, om per direct (vόόr uiterlijk 10 
april 2021) te hebben geregeld:  
 

1. dat de (mede) door u op 23 december 2016 ondertekende akte, welke Mr. ADRIAAN JULIUS 
LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, op basis van het door u aangeleverd vals 
dossier heeft opgemaakt en bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster 
en de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten 
inschrijven. - waarin u onder meer voor betreffende notaris heeft verzwegen datgene wat in dit 
sommatieverzoek staat geschreven -, op uiterlijk 10 april 2021 is ingetrokken;   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenleden-en-fracties/statenleden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ina_Adema
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ina_Adema
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
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2. dat de door u gedane valse inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) bij de                    
gemeente Meierijstad, als wonende in de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD                  
Sint-Oedenrode, bij de gemeente Meierijstad op uiterlijk 10 april 2021 retroactief (vanaf           
het moment op uw verzoek de inschrijving is gedaan) is ingetrokken, waarna burgemeester en 
wethouders van de gemeente Meierijstad hun vanaf 15 januari 2013 gedane valse ambtshalve 
uitschrijving van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) ambtshalve retroactief kunnen corrigeren 
in de basisregistratie personen (BRP) en A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) vanaf dat 
moment weer kan terugkeren naar zijn eigen woning en eigen hoofdverblijfplaats op het adres 
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin ook de aan hem onlosmakelijk verbonden 
bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. 
(KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor 
van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur is.  
 

3. dat u, zijnde P.B.T. Jansen, op uiterlijk 11 april 2021 de woning op het adres ’t Achterom 9, 
5491 XD Sint-Oedenrode, van eigenaar A.M.L. van Rooij BSN: 093391225), waarin A.M.L. 
van Rooij ook zijn hoofdverblijfplaats heeft, heeft verlaten en de sleutels daarvan heeft 
neergelegd bij Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, zodat 
eigenaar A.M.L. van Rooij deze sleutels van zijn eigen woning direct daarna vanaf  12 april 
2021 kan gaan ophalen bij notaris Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA om vervolgens 
(samen met zijn echtgenote) weer terug te keren naar zijn eigen woningen op het adres                     
’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin hij samen met zijn echtgenote zijn 
hoofdverblijfplaats heeft en waarin ook de aan hem onlosmakelijk verbonden bedrijven 
“Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 
17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van 
Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur is. 

 
waartoe u, zijnde P.B.T. Jansen, in overeenstemming met het wettelijk bindend KONINKLIJK 
BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560 van Koning Willem Alexander, aan het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, wettelijk verplicht 
bent. Het behoeft namelijk geen toelichting dat als het aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
t.a.v. de heer A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, verstuurde door  
KONING WILLEM ALEXANDER tezamen met DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES genomen KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560 
wettelijk bindend is voor alle gerechten in Nederland en met name ook voor de Raad van State  
omdat Koning Willem Alexander dit BIJ DE GRATIE GODS vanuit zijn functie als voorzitter van  
de Raad van State bij KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560 heeft beslist, dit  
ook wettelijk bindend is voor het Kadaster, de gemeente Meierijstad, het waterschap De Dommel, de 
provincie Noord-Brabant en alle andere betrokken geraakte derden dit dan ook wettelijk bindend is 
voor de veroorzakers P.B.T. Jansen, Lara Pennings, B.C.M. Jansen en Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS 
FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel.  
 
Het behoeft dan ook geen toelichting dat alle schade (materieel en immaterieel) die u, zijnde           
P.B.T. Jansen heeft aangericht (en nog gaat aanrichten) bij de familie A.M.L. van Rooij, de bedrijven 
“Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. 
(KvK: 17154479), bij cliënten van het juridische bureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. en alle 
betrokken geraakt derden, - die is veroorzaakt: 1.) met de door Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS 
FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, op 23 december 2016 vals opgemaakte notarisakte,  
welke hij heeft opgemaakt op een door u aangeleverd vals dossier; 2.) met de door u gedane valse 
inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) bij de gemeente Meierijstad als wonende in de 
woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, zonder wettelijk vereiste toestemming 
van eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) die daarin ook zijn hoofdverblijfplaats heeft -, zullen 
worden verhaald op P.B.T. Jansen en uw partner Lara Pennings. Als onderbouwing van deze nog te 
starten schadeclaim procedures zal onder meer een kopie van dit sommatieverzoek worden overlegd.     
 
 
 
 

http://www.dommeldal.eu/
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In afwachting van uw beslissing op deze aan u, zijnde P.B.T. Jansen, gedane sommatie op uiterlijk 
10 april 2021, met het nadrukkelijke verzoek die beslissing te versturen aan A.M.L, van Rooij  
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waartoe u ingevolge het KONINKLIJK BESLUIT van  
16 juli 2020, nr. 2020001560, wettelijk verplicht bent, met een kopie daarvan te versturen naar  
mijn e-mail a.vanrooij53@gmail,com, verblijf ik,    

 
 
 
 

A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), 
wettelijk wonende in zijn eigen woning  
op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD, Sint-Oedenrode  

 
Kopiehouders 
 

1. Notaris A. (Arjan) J.L. Feitsma, Van Kruijsdijk Notarissen, Postbus 76, 5480 AB Schijndel; 
 

2. Rietje van der Vleuten, V.d. Vleuten Elektrotechniek B.V., Nijverheidsweg 12, 5492 NK                   
Sint-Oedenrode;   

 
Tevens wil ik u hierbij kenbaar maken dat (zo nodig) een kopie van dit sommatieverzoek aan  
P.B.T. Jansen zal worden verstuurd aan alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en              
alle overig betrokken geraakte derden.   
 
P.S. Deze sommatiebrief zal door het juridische bureau Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens 
deze A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, volledig worden ingelast in alle voor 
zijn cliënten nieuw in te dienen zienswijzen, bezwaarschriften en beroepschriften. Ook zal zo nodig 
deze sommatiebrief worden ingebracht als verzoek om herziening (op basis van nieuwe feiten) in  
de vele verloren beroepszaken bij met name de rechtbank Oost-Brabant en de Raad van State.  
Ook zal zo nodig deze sommatiebrief worden ingebracht als nadere stukken in de nog vele lopende 
bezwaarschriften en beroepschriften. Alle daarvoor te maken kosten zullen ook worden verhaald  
op veroorzaker P.B.T. Jansen, dan wel zijn partner Lara Pennings.  
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:a.vanrooij53@gmail,com
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Ook Lara Pennings, volgens haar eigen opgave wonende op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD                
Sint-Oedenrode, heeft A.M.L. van Rooij onder PostNL-barcode 3SRPKS407991208 een soortgelijke 
aangetekende sommatiebrief d.d. 28 maart 2021 (kenmerk: AvR/28032021/LP) verstuurd, waarvan u 
het bewijs van aangetekende verzending met bijbehorende enveloppe hieronder vindt ingelast:                                                        
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Alle in blz. 46 t/m 108 wettelijk bewezen gepleegde “rechtsstaat ondermijnende 
misdrijven” (en nog veel meer) zijn het gevolg van de door Mr. ADRIAAN JULIUS 
LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, op 23 december 2016 opgemaakte 
valse akte die hij met ondertekening heeft bekrachtigd, welke hij onder Hyp4 69728/7  
op 23-12-2016 om 10:47 uur bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het 
Kadaster en de Openbare Registers heeft laten inschrijven, wat heeft kunnen gebeuren 
als gevolg van de door burgemeester van Meierijstad, in zijn hoedanigheid als hoofd 
burgerzaken, op verzoek van P. B. T. Jansen, Lara Pennings en A.A.M.J. Jansen  

op basis van vals aangeleverde informatie in 2016 als “spookbewoners” gedane inschrijving in de 
basisregistratie personen (BRP) in de woningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, van 
eigenaar A.M.L. van Rooij, waarin A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen 
hun hoofdverblijfplaats hebben en waarin de bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal”  
(KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 
16090111) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur is, welke door zijn opvolger 
burgemeester Kees van Rooij (zie foto), als hoofd burgerzaken, met behulp van zijn juridisch adviseur 
Andre Muller (die met opzet al deze gepleegde “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” heeft 
veroorzaakt), in stand wordt gehouden en wordt uitgebreid.  
 
Het is deze CDA-burgemeester Kees van Rooij (zie foto) waarover wij het volgende hieronder 
ingelaste artikel lezen in het Brabants Dagblad van 1 april 2021.  
 

 

 
Spookwoningen staan bol van illegale 
activiteiten: ‘Het valt op als in leegstaand 
pand ’s avonds licht brandt’ 
 

Robèrt van Lith 01-04-21, 06:14 Bron: BD 

SCHIJNDEL/BOXTEL/VUGHT - Bijstandsfraude, milieu-overtredingen en illegale 
kamerverhuur aan arbeidsmigranten. Het is slechts een greep uit de vele illegale activiteiten 
die werden aangetroffen in 60 zogenoemde spookwoningen in Meierijstad, Boxtel, Sint-
Michielsgestel, Vught en Heusden.  

Spookwoningen? Dat zijn woningen die op papier onbewoond zijn, maar waar vaak wél illegale of 
criminele activiteiten plaatshebben. ,,Om deze activiteiten tegen te gaan, hebben we de 
schijnwerpers op spookbewoners gezet", zegt burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad ook 
namens de andere vier gemeenten. Van Rooij doelt op een controleweek, die gehouden is van 22 
tot en met 25 maart.  
 
Hierbij werden in totaal 60 spookwoningen bezocht; 26 in Heusden (10 overtredingen), 10 in 
Meierijstad (6), 10 in Sint-Michielgestel (2), 7 in Vught (4) en 7 in Boxtel (1). De controles werden 
uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventieteam de Meierij,  dat zich richt op de gezamenlijke aanpak 
van criminaliteit. Bij die controles waren ook de politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en 
energiebedrijf Enexis betrokken.  
 
Uitkeringsfraude 

In 17 panden werden mensen aangetroffen die er niet stonden ingeschreven. Ook werd een fiks 
aantal  andere mogelijke illegale activiteiten geconstateerd, zoals overtredingen op het gebied van 
milieu en brandveiligheid, uitkeringsfraude en illegale verhuur. Van Rooij: ,,We spreken van 
mogelijke overtredingen omdat de zaken nog wettelijk bewezen moeten worden.” Voor zover 
bekend geen woningen per direct gesloten.  En er zijn geen aanhoudingen verricht, zo meldt een 
woordvoerster van de politie. ,,Ook is het niet nodig geweest om geweld te gebruiken om ergens 
binnen te komen. Dit is rustig en in goede samenwerking verlopen.” 
 

http://www.dommeldal.eu/
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Volgens Van Rooij zijn de controles voor herhaling vatbaar. ,,Het gaat om een behoorlijke oogst. 
We hebben misschien niet meteen een drugslab aangetroffen, maar wel veel illegale activiteiten. En 
vaak komt bij verder onderzoek meer bovendrijven.”  

In Meierijstad werden panden gecontroleerd in Veghel (4), Schijndel (3) en Erp (3). Hier werd zes 
keer een overtreding geconstateerd. In twee panden werden arbeidsmigranten aangetroffen die 
daar illegaal verblijven. Ook werd in deze gemeente 6 maal vermeende fraude op het gebied van 
Basisregistratie Personen (BRP) aangetroffen, bewoners die niet officieel staan ingeschreven dus. 
,,Verder werden nog overtredingen op het gebied van milieu of brandveiligheid gesignaleerd.” 

‘Illegale bewoning kan gevaar opleveren’ 

De vijf gemeenten willen ook een waarschuwing afgeven met de controles. Van Rooij: ,,Illegale 
bewoning kan gevaar opleveren voor de bewoners en voor omwonenden. Bijvoorbeeld als er brand 
uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstand pand.”  

De woningen die werden gecontroleerd werden van tevoren geselecteerd. Gemeenten maken bij 
zo’n selectie gebruik van onder meer de gemeentelijke basisadministratie en van signalen ‘uit het 
veld’. ,,Als in een leegstaand pand ’s avonds wel licht brandt of als er wel vuilniszakken voor de 
deur staan, is dat op z'n minst opvallend.” 

In december werden nog ruim 400 spookwoningen in Brabant en Limburg gecontroleerd. Daarbij 
werd onder meer een webwinkel voor harddrugs in Tilburg gevonden, maar ook illegale prostitutie 
en opslag van vuurwerk.  

WAT ZIJN SPOOKWONINGEN?  

Spookwoningen zijn huizen of appartementen die illegaal bewoond worden. Als blijkt dat de huurder 
van het pand niet staat ingeschreven op het betreffende adres, is sprake van een spookwoning. 

Mensen die niet gevonden willen worden door deurwaarders, Belastingdienst of Openbaar 
Ministerie maken gebruik van deze manier van wonen. Dat kunnen criminelen zijn, maar 
bijvoorbeeld ook eigenaren van failliete bedrijven die uit zicht willen blijven van schuldeisers. 

Landelijk maken criminelen steeds vaker misbruik van leegstaande panden om drugs, wapens of 
gestolen goederen onder te brengen. Daarnaast worden onder andere arbeidsmigranten misleid en 
uitgebuit door hen te huisvesten in dit soort panden. 
 
De politie raadt huiseigenaren aan goed de identiteit van huurders te controleren, altijd om een 

werkgeversverklaring te vragen en nooit contante betalingen te accepteren.  
 

 
Het is in dit kader goed te weten dat deze “spookbewoning” door P. B. T. Jansen, 
Lara Pennings en A.A.M.J. Jansen als gevolg van de door hen gedane valse 
inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) in de woningen ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode, van eigenaar A.M.L. van Rooij, waarin A.M.L. van Rooij en 
zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen hun hoofdverblijfplaats hebben en waarin 
de bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij 
Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111)                
en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, 

waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur is, het gevolg is van 
het feit dat voormalig CDA-burgemeester Peter Maas (zie foto) van Sint-Oedenrode, in zijn 
hoedanigheid als hoofd burgerzaken van de gemeente Sint-Oedenrode, vanaf 15 januari 2013 enkel 

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/webwinkel-voor-drugs-ontdekt-in-tilburg-duizenden-pillen-en-30-kilo-amfetamine-in-beslag-genomen~a19f66b2/
http://www.dommeldal.eu/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en derhalve niet zijn echtgenote (BSN: 128731886) ambtshalve 
heeft uitgeschreven uit de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens (GBA) naar de wettelijk 
nooit bestaande woning Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België), - waarin niemand kan wonen 
of verblijven -, zonder een wettelijk vereist besluit in de zin van de Awb op naam van A.M.L. van Rooij 
op zijn hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, zijnde de woning waarvan A.M.L. 
van Rooij de eigenaar is en waarin ook zijn bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 
57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 
16090111) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd,  
waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur is.  
 

Het zijn deze door voormalig CDA-burgemeester Peter 
Maas (zie foto links) ingebrachte valse GBA-gegevens 
die in opdracht van voormalig CDA-burgemeester Peter 
Maas, als hoofd burgerzaken van de gemeente Sint-
Oedenrode, op 5 september 2014 onder adresaangifte 
omschrijving “infrastructurele wijziging” door bestuurlijk 
verantwoordelijk PvdA-minister Ronald Plasterk  
(zie foto midden) van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties zijn overgenomen in de Registratie Niet Ingezeten (RNI) in Kabinet-Rutte II.  
Het is CDA-Staatssecretaris Raymond Knops (zie foto rechts) van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties in Kabinet-Rutte III die vanaf 26 oktober 2017 de bestuurlijke verantwoordelijkheid 
van deze vanaf 5 september 2014 in de RNI vals ingebrachte woonplaatsgegevens van A.M.L. van 
Rooij (BSN: 093391225) heeft overgenomen van voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk in  
Kabinet-Rutte II.  
 

Het is in dit kader ook goed te weten dat huidig CDA-Staatssecretaris 
Raymond Knops (zie foto links), - die vanaf 26 oktober 2017 bestuurlijk 
verantwoordelijk is voor deze onder adresaangifte omschrijving 
“infrastructurele wijziging” vanaf 5 september 2014 vals ingebrachte RNI 
gegevens van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in de basisregistratie 
personen (BRP) -, vanaf 1998 tot 2002 CDA-gemeenteraadslid en vanaf 
1999 tot 2005 CDA-wethouder was in de gemeente Horst aan de Maas, 

waar huidig CDA-burgemeester Kees van Rooij (zie foto rechts) van Meierijstad vanaf 2005 tot 2017 
burgemeester is geweest.    
 

Het is in dit kader ook goed te weten dat veroorzakend voormalig CDA-burgemeester 
Peter Maas (zie foto) van Sint-Oedenrode, - in dezelfde maand januari 2013 als waarin 
hij vanaf 15 januari 2013 enkel A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) ambtshalve heeft 
uitgeschreven naar de wettelijk nooit bestaande woning Hazendansweg 36A, 3502 
Zonhoven (België) waarin niemand kan wonen of verblijven -, hij zelfstandig voorzitter  
is geworden van de ”Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” (KvK-nummer 
17202446) waarin hij als voorzitter Alleen/zelfstandig bevoegd is. Deze “Stichting 

Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” (KvK-nummer 17202446) wordt door voormalig CDA-
burgemeester Peter Maas op Linkedin “Stichting Criminaliteitspreventie Oost-Brabant” genoemd, 
waarvan u het bewijs hieronder vindt ingelast:   
 

http://www.dommeldal.eu/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Knops
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_III
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Knops
https://nl.wikipedia.org/wiki/Horst_aan_de_Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_Rooij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Knops
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Knops
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_Rooij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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Als wettelijk bewijs dat dit “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” (KvK-nummer 17202446) 
is waarvan veroorzakend voormalig CDA-burgemeester Peter Maas vanaf januari 2013 tot op heden 
de “alleen/zelfstandig bevoegde” voorzitter is, vindt u hieronder ingelast het op 4 april 2021 om 09.58 
uur uitgevaardigde gewaarmerkte uittreksel KvK-nummer 17202446.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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Zoals u kunt lezen zijn Cyril Johannes Driessen en Paulus Johannes Marinus (Jan) van 
Loosbroek (directeur LMS) ook bestuursleden van deze “Stichting Criminaliteitsbeheersing 
Oost-Brabant” (KvK-nummer 17202446) maar zijn niet alleen/zelfstandig bevoegd, wat 
betekent dat voormalig CDA-burgemeester Peter Maas (zie foto) van Sint-Oedenrode als 
alleen/zelfstandig bevoegde voorzitter hen in zijn dictatoriale macht heeft.  

 
Zoals u ook in betreffend gewaarmerkt uittreksel KvK-nummer 172024460 kunt lezen, beschikt                  
de “alleen/zelfstandig bevoegde” voorzitter Peter Maas (CDA) over de volgende website: 
www.criminee.nl. Op deze website staat onder meer letterlijk het volgende geschreven:  
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
http://www.criminee.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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RTR-NL is een samenwerkingsverband 

tussen publieke partners in veiligheid. 
RTR-NL is gericht op openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in 

gemeenten, ondersteund door cameratoezicht. 
 

 
 

Wat doet RTR-NL? 

RTR-NL staat voor 
samenwerken in veiligheid. 
RTR-NL ondersteunt partners 
in veiligheid met behulp van 
cameratoezicht op het gebied 
van openbare orde, 
veiligheid, leefbaarheid en 
criminaliteit. RTR-NL kent 
daartoe als programma’s 
Veilige Binnensteden, Veilige 
Bedrijventerreinen, Secure 
Lane, Overvaller Live in 
Beeld, Crowd management 
en Crowd control, en 
Bewaken en Beveiligen. 
Daarnaast ondersteund de 
RTR-NL gemeenten, 
brandweer, ambulancezorg 
en politie bij evenementen, 
incidenten en calamiteiten. 
 

 
 

Wat is RTR-NL? 

RTR-NL is een non-profit 
organisatie, die diensten 
levert op het gebied van 
proactief cameratoezicht in 
het publieke domein. RTR-NL 
is een stichting. 
De stichting wordt 
ondersteund door een 
centraal georganiseerde 
administratief en 
beheersmatig 
ondersteunende organisatie, 
met aan het hoofd de 
directeur RTR-NL. 
Het beheer van RTR-NL ligt 
bij een stichting. De stichting 
Regionale Toezicht Ruimte 
Gelderland-Zuid, alias RTR-
NL te Nijmegen. 
 

 
 

Hoe werkt RTR-NL? 

RTR-NL verzorgt proactief 
cameratoezicht in het 
publieke domein. De nadruk 
ligt dus op het voorkomen van 
openbare orde verstoringen, 
het voorkomen van overlast 
waar het betreft de veiligheid 
en leefbaarheid en het 
tegenhouden c.q. voorkomen 
van criminaliteit. Daarmee 
wordt het veiligheidsgevoel 
van bewoners, bezoekers en 
ondernemers van 
woonwijken, binnensteden, 
uitgaansgebieden, 
recreatiegebieden en 
bedrijventerreinen, vergroot 
en de heterdaadkracht van 
het reactieve 
overheidsoptreden bevorderd. 
 

 
 
Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs geleverd: 
 

• dat veroorzakend voormalig CDA-burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode, als 
alleen/zelfstandig bevoegde voorzitter van “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant”,  
vanaf januari 2013 tot op heden alle gemeenten in Oost-Brabant - waaronder de gemeenten 
Meierijstad en Heusden -, ondersteunt als ook de brandweer, politie bij evenementen en 
calamiteiten; 
 

• dat veroorzakend voormalig CDA-burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode, als 
alleen/zelfstandig bevoegde voorzitter van “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant”, 
vanaf januari 2013 tot op heden daarvoor de ondersteuning krijgt van een centraal 
georganiseerde administratief en beheersmatig ondersteunende organisatie, met aan het 
hoofd de directeur RTR-NL. Het beheer van RTR-NL ligt bij een stichting. De Stichting 
Regionale Toezicht Ruimte Gelderland-Zuid, alias RTR-NL te Nijmegen;  
 

• dat veroorzakend voormalig CDA-burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode, als 
alleen/zelfstandig bevoegde voorzitter van “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant”, 
met behulp van RTR-NL vanaf januari 2013 tot op heden zorgt voor proactief cameratoezicht in 
het publiek domein. De nadruk ligt dus bij het voorkomen van openbare orde verstoringen, het 
voorkomen van overlast waar het betreft de veiligheid en leefbaarheid en het tegenhouden c.q. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Oost-Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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voorkomen van criminaliteit. Daarmee wordt het veiligheidsgevoel van bewoners, bezoekers en 
ondernemers van woonwijken, binnensteden, uitgaansgebieden en bedrijven terreinen, 
vergroot en de heterdaadkracht van het reactieve overheidsoptreden bevorderd.               
 

Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs geleverd dat veroorzakend voormalig CDA-
burgemeester Peter Maas (zie foto) van Sint-Oedenrode, - als alleen/zelfstandig 
bevoegde voorzitter van “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant”, vanaf januari 
2013 tot op heden, - voor het ten uitvoer brengen van dit alles beschikt over een centraal 
georganiseerde administratief en beheersmatig ondersteunende organisatie, met aan 
het hoofd de directeur RTR-NL -, welke heden bestaat uit de volgende personen:        
              

 

 

Hylco Wijnants 

Algemeen Directeur 

 

•  

 

Leon Jansen 

Operationeel 

Coördinator Oost 

 

 

Wim Dang 

Operationeel 
Coördinator Oost 

 

 

Joost Kersten 

Regisseur Politie 

 

 

 

Jonathan Walg 

Regisseur Politie 

 

 

 

Gert Smit 

Financial Controller 

 

 

 

Marian Toonen 

Medewerkster 
Secretariaat 
Contacpersoon voor: 
Locatie Oost en Zuid 

 

 
 

 
 

TEAM 

 

www.criminee.nl 

 
Zoals u hierboven ziet heeft veroorzakend voormalig CDA-burgemeester Peter Maas  
(zie foto) van Sint-Oedenrode, - als alleen/zelfstandig bevoegde voorzitter van “Stichting 
Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” vanaf januari 2013 tot op heden, - op dit moment 
de beschikking over 1.) de gepensioneerde politieman Wim Dang, 2.) Regisseur Politie 
Joost Kersten (team Oost-Nederland) en 3.) Regisseur Politie Jonathan Walg (team 
Nijmegen). Op deze wijze heeft veroorzakend voormalig CDA-burgemeester Peter Maas  

(zie foto) van Sint-Oedenrode, vanaf januari 2013, - als alleen/zelfstandig bevoegde voorzitter van 
“Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” -, zich volledig weten te infiltreren binnen de  
gemeenten en politie van de regio Oost-Brabant met de bedoeling dat te gebruiken om onder de 
dekmantel van “Criminaliteitspreventie” grensoverschrijdende “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” 
te plegen van een omvang zoals Nederland die nog nooit heeft gekend, waarvan u de feitelijke en 
wettelijke onderbouw heeft kunnen lezen in dit sommatieverzoek aan Schipper Accountants B.V.     
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
http://rtr-nl.nl/index.php/over-rtr-nl/team/67-directie/148-hylco-wijnants
http://rtr-nl.nl/index.php/over-rtr-nl/team/65-team-rtr-nl/149-leon-jansen
http://rtr-nl.nl/index.php/over-rtr-nl/team/65-team-rtr-nl/151-wim-dang
http://rtr-nl.nl/index.php/over-rtr-nl/team/65-team-rtr-nl/161-joost-kersten
http://rtr-nl.nl/index.php/over-rtr-nl/team/65-team-rtr-nl/153-jonathan-walg
http://rtr-nl.nl/index.php/over-rtr-nl/team/68-backoffice/163-gert-smit
http://rtr-nl.nl/index.php/over-rtr-nl/team/68-backoffice/160-marian-toonen
http://www.criminee.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.linkedin.com/in/wim-dang-8951868a
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https://nl.linkedin.com/in/jonathan-walg-98b82b33
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Oost-Brabant
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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Het wordt dan ook heel hoog tijd dat hiervoor bestuurlijk 
verantwoordelijk D66-minister Wouter Koolmees (zie foto) van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan zijn collega CDA-minister 
F.B.J. (Ferdinand) Grapperhaus (zie foto) van Justitie en Veiligheid 
opdracht geeft om naar deze binnen de SVB geïnfiltreerde  
“rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” een onderzoek in te  
stellen met als doel de SVB te schonen van het plegen van deze  
inkomen stelende, eigendom stelende, (pensioen)geld stelende, 

onroerend goed stelende, post stelende, fiscale fraude plegende, sociale fraude plegende, 
economische fraude plegende, etc. misdrijven, in opdracht van een groot crimineel bolwerk.  
Dit des te meer CDA-minister F.B.J. (Ferdinand) Grapperhaus (zie foto) van Justitie en Veiligheid, 
namens deze het College van Procureurs-Generaal, namens deze de Hoofdofficier van Justitie mr. 
N.G. Zandee van het arrondissementparket Oost-Brabant, bij onherroepelijk BESLUIT d.d. 26 juli 2016 
(kenmerk: 026/26142/16) aan de echtgenote van A.M.L. van Rooij, zijnde: J.E.M. van Rooij van 
Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, al heeft beslist dat de hoofdverblijfplaats van J.E.M. 
van Rooij van Nunen ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, is gebleven en de door burgemeester 
en wethouders van Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode) vanaf  27 januari 2015 ambtshalve in de 
basisregistratie personen (BRP) gedane uitschrijving naar BELGIË, zonder gekende woon- of 
verblijfplaats, vals is. Betreffend onherroepelijk BESLUIT d.d. 26 juli 2016 (kenmerk: 026/26142/16), 
geschoond van de inhoud, van CDA-minister F.B.J. (Ferdinand) Grapperhaus van Justitie en 
Veiligheid vindt u volledigheidshalve hieronder ingelast, zodat daarover geen enkel misverstand kan 
bestaan.      
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Dit des te meer CDA-minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in zijn brief d.d. 18 
oktober 2019 (kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft kenbaar gemaakt 
dat door het huidige kabinet de aanpak van deze “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk 
niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, 
afpakken en voorkomen.    
 

Dit des te meer zijn politieke partijgenoot voormalig CDA-burgemeester Peter Maas (zie 
foto), als hoofd burgerzaken en als hoofd APV inclusief toezicht en handhaving, met 
valse inschrijvingen in de basisregistratie personen (BRP) van de spookbewoner heeft 
veroorzaakt dat Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, 
op basis van een door Bernardus Cornelis Maria Jansen, Pieter Bernardus Theodorus 
Jansen en Lara Pennings vals aangeleverd dossier en door Pieter Bernardus Theodorus 
Jansen en Lara Pennings vals aangeleverde woonplaatsgegevens op 23 december 2016 

zijn valse akte heeft opgemaakt en met ondertekening heeft bekrachtigd, - welke hij onder Hyp4 
69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het 
Kadaster en de Openbare Registers heeft laten inschrijven , - waarmee voormalig CDA-burgemeester 
Peter Maas onmiskenbaar “valsheid in geschrifte” heeft gepleegd.   
 
Dat voormalig CDA-burgemeester Peter Maas, als hoofd burgerzaken, met zijn vanaf 15 januari 2013 
in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) ambtshalve gedane uitschrijving van eigenaar A.M.L. 
van Rooij vanuit zijn hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode” naar het adres 
“Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven”, - wat geen woning is -, valsheid in geschrifte heeft gepleegd 
met het vooropgezette doel om door “rechtsstaat ondermijnende criminelen” letterlijk alles te laten 
stelen, heeft de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, namens de minister 
van Economische Zaken, bij brief d.d. 15 november 2013 (relatienummer: 110227875) aan A.M.L. van 
Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, verstuurde besluit, waarbij een bedrag van EUR 
3377,19 aan subsidie is uitgekeerd zelf beslist. Betreffend besluit d.d. 15 november 2013 (is genomen 
10 maanden na 15 januari 2013) van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische 
Zaken, op de hoofdverblijfplaats van A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (zie 
foto woning) vindt u hieronder ingelast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Valsheid_in_geschrifte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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Dat voormalig CDA-burgemeester Peter Maas, als hoofd burgerzaken, met zijn vanaf 15 januari 2013 
in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) ambtshalve gedane uitschrijving van eigenaar               
A.M.L. van Rooij (Klantnummer: 37615041) vanuit zijn hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9, 5491 XD  
Sint-Oedenrode” naar het adres “Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven”, - wat geen woning is -,              
valsheid in geschrifte heeft gepleegd met het vooropgezette doel om door “rechtsstaat ondermijnende 
criminelen” letterlijk alles te laten stelen, heeft Koning Willem Alexander en de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BIJ DE GRATIE GODS bij KONINKLIJK BESLUIT van 16 
juli 2020, nr. 2020001560 beslist, welke beslissing DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKS-RELATIES bij brief d.d. 31 augustus 2020 aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
t.a.v. de heer A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, heeft verstuurd en waarvan   
u het van inhoud en privacy gevoelige gegevens geschoonde exemplaar hieronder vindt ingelast.    
 

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

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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Het behoeft geen toelichting dat het adres van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. de heer 
A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarop KONING WILLEM ALEXANDER 
tezamen met DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES het 
KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560 heeft genomen en verstuurd, welke in rechte 
onaantastbaar is, wettelijk bindend is voor alle gerechten in Nederland en met name ook voor de 
Raad van State omdat Koning Willem Alexander dit BIJ DE GRATIE GODS vanuit zijn functie als 
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voorzitter van de Raad van State bij KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560 heeft 
beslist, dit ook wettelijk bindend is voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Kadaster, 
de gemeente Meierijstad, het waterschap De Dommel, de provincie Noord-Brabant, alle Ministers en 
alle andere betrokken geraakte derden dit dan ook wettelijk bindend is voor de veroorzakers P.B.T. 
Jansen, Lara Pennings, B.C.M. Jansen en Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd 
te Schijndel, de veroorzakende ambtenaren en CDA-burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad.  
Het behoeft dan ook geen toelichting dat dit ook wettelijk bindend is voor de daadwerkelijke 
veroorzakers, zijnde: Schipper Accountants B.V. (KvK-nummer 22058060) met als gezamenlijk 
bevoegde bestuurders G.J. (Bert) Kole en J.A.M. (Jan) van der Zandt, gevestigd op het adres 
Schermerhornstraat 2, 4463 XD Goes (voor feitelijke en wettelijke onderbouw lees blz. 1 t/m 45                      
in dit sommatieverzoek).   
 
 

SOMMATIE   
 
Op grond van de hierboven ingelaste feitelijke en wettelijke onderbouwing (lees blz. 1 t/m 122) 
sommeren wij Schipper Accountants B.V. (KvK-nummer 22058060), namens deze de  
gezamenlijk bevoegde bestuurders G.J. (Bert) Kole en J.A.M. (Jan) van der Zandt, om als  
“verwerkingsverantwoordelijke” op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) de vanaf 1 januari 2012 tot op heden opzettelijk vals ingebrachte naam, adres en woonplaats 
gegevens (NAW-gegevens) van het vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen getrouwde 
echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886),              
die nooit van tafel en bed zijn gescheiden, als ook van de aan hen onlosmakelijk verbonden bedrijven   
Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) en Administratiekantoor 
van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) in het gegevensbestand van Schipper Accountants B.V.   
retroactief te corrigeren in overeenstemming met de hieronder ingelaste tabellen en hiervoor 
bestuurlijk verantwoordelijk demissionair CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra van Financiën, 
middels het versturen van een kopie van dit sommatieverzoek, daarvan onverwijld in kennis te stellen.   
 

Ingangsdatum  
 

De heer A.M.L. van Rooij   
(hoofdverblijfplaats) 
 
BSN: 093391225 

Mevrouw J.E.M. van Rooij van Nunen  
(hoofdverblijfplaats) 
 
BSN: 128731886 

 
05-07-1979  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 

 
12-08-2009  
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij)  

 
Status per heden  
23-05-2021 
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 

 
Ingangsdatum  
  

Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”  
(eigenaar A.M.L. van 
Rooij)  
 
 
KvK: 57035032 

Van Rooij  
Holding B.V. 
(bestuurder A.M.L. 
van Rooij) 
 
 
KvK: 17102683 

Ecologisch Kennis 
Centrum B.V.  
(directeur A.M.L. 
van Rooij) 
 
 
KvK: 16090111 

Administratiekantoor 
van Rooij Holding 
B.V.  
(bestuurder A.M.L. 
van Rooij) 
 
KvK: 17154479 

 
5-03-1998   
 

  
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 

https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.schipperaccountants.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
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9-04-2003  
 

  
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 
1-01-2007 
  

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(VOF) (Oprichting)   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
1-01-2013   
 

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Eenmansbedrijf)  
(Oprichting)   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
Status per 
heden  
23-05-2021  

 

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 

 
Met inachtneming bovengenoemde feitelijke en wettelijke inhoud sommeren wij Schipper 
Accountants B.V. (KvK-nummer 22058060), namens deze de gezamenlijk bevoegde bestuurders 
G.J. (Bert) Kole en J.A.M. (Jan) van der Zandt, als onze intermediair bij de belastingdienst om in 
overeenstemming met het door A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode en zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met ORZ 
Accountants en Belastingadviseurs Hofdreef 46, 4881 DR Zundert, gesloten overeenkomst (zijnde: 
een contractuele verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer), - welke vanaf 1 januari 2012  
is overgegaan op Schipper Accountants B.V. -, middels het verstrekken van een kopie van dit 
sommatieverzoek gemotiveerd uitstel aan te vragen bij de Belastingdienst voor het doen van 
belastingaangifte over het jaar 2020 van het fiscaal onlosmakelijk aan elkaar verbonden echtpaar 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) met als 
hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook voor de aan hen onlosmakelijk 
verbonden bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op 
’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 
16090111) gevestigd op ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en Van Rooij Holding B.V. (KvK-
nummer:17102683), gevestigd op ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en dat bij brieven 
schriftelijk te bevestigen aan: 
 

• A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) op zijn wettelijke hoofdverblijfplaats                                        
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
 

• J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) op haar wettelijke hoofdverblijfplaats  
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 

 
Omdat de hierboven verzochte bevestigingsbrieven als gevolg van de vanaf 1 januari 2012 tot op 
heden door Schipper Accountants B.V. (KvK-nummer 22058060) opzettelijk vals ingebrachte naam, 
adres en woonplaats gegevens (NAW-gegevens) in het gegevensbestand van Schipper Accountants 
B.V. (lees blz. 32 t/m 34), welke later door de belastingdienst en de gemeente Sint-Oedenrode zijn 
overgenomen:     
 

• door P.B.T. (Pieter) Jansen (zoon van katvanger B.C.M. Jansen) en Lara Pennings (partner 
van P.B.T. Jansen), - die de gemeente Sint-Oedenrode op basis van de door Schipper 
Accountants B.V. vanaf 1 januari 2012 aan de belastingdienst vals verstrekte NAW-gegevens  
als ‘spookbewoner’ hebben kunnen inschrijven in de basisregistratie personen in de woning 
op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) de eigenaar is en waarin eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) zijn 
wettelijke hoofdverblijfplaats heeft -, wordt gestolen dan wel wordt geretourneerd,   
 
 

https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.schipperaccountants.nl/
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• door A.A.M.J. (Anne) Jansen (dochter van katvanger B.C.M. Jansen), - die de gemeente               
Sint-Oedenrode op basis van de door Schipper Accountants B.V. vanaf 1 januari 2012 aan de 
belastingdienst vals verstrekte NAW-gegevens als ‘spookbewoner’ hebben kunnen inschrijven 
in de basisregistratie personen in de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar is, waarin zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij va Nunen (BSN: 128731886) haar wettelijke hoofdverblijfplaats 
heeft en waarin ook de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 
57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding 
B.V. (KvK-nummer:17102683), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) van A.M.L. van Rooij zijn 
gevestigd-, wordt gestolen dan wel wordt geretourneerd,   

 
sommeren wij Schipper Accountants B.V. (KvK-nummer 22058060), namens deze de gezamenlijk 
bevoegde bestuurders G.J. (Bert) Kole en J.A.M. (Jan) van der Zandt, om daarvan een kopie te 
versturen naar onze e-mail a.vanrooij53@gmail,com, waartoe Schipper Accountants B.V. op grond 
van de inhoud van dit sommatieverzoek met daarin de “in rechte onaantastbare” door Koning Willem 
Alexander en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties BIJ DE GRATIE GODS bij 
KONINKLIJK BESLUIT genomen beslissing d.d. 16 juli 2020, nr. 2020001560, welke DE MINISTER 
VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES bij brief d.d. 31 augustus 2020 heeft 
verstuurd aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. de heer A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 
5491 XD Sint-Oedenrode, wettelijk verplicht is.   
 
In afwachting van de hierboven verzochte beslissing voor uiterlijk 13 juni 2021, verblijven wij;    
 
Hoogachtend,   

 
 
 
 

Het vanaf hun huwelijk (5 juli 1979) tot het eind van hun leven samenwonende echtpaar  
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886)  
Wettelijke hoofdverblijfplaats, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
 

 
 
 

 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.                        Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
(KvK-nummer: 16090111)                                   (KvK-nummer: 57035032) 
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode           ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode                                      
 

 
 
 

 
Van Rooij Holding B.V.,                                       Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. 
(KvK-nummer: 17102683)                                   (KvK-nummer: 17154479)                                   
 ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode          ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode   
 
 
Kopiehouders  
 
Een kopie van dit sommatieverzoek zal worden verstuurd aan hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk 
demissionair CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra van Financiën, als ook aan alle 150 democratisch 
gekozen op 31 maart 2021 beëdigde Nederlandse volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, - waaronder VVD- Minister-President Mark Rutte; D66-Minister Sigrid Kaag van 
Buitenlandse Zaken; CDA-Minister Wopke Hoekstra van Financiën; ChristenUnie-Minister Carola 
Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; VVD-Minister Bas van ’t  Wout van 
Economische Zaken en Klimaat; VVD-Minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport); D66-Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Fiscale Zaken,  

https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.schipperaccountants.nl/
https://www.afas.nl/nieuwsbericht/ict-strategische-productiefactor-voor-accountants
https://www.schipperaccountants.nl/goede-voornemens-voorbij-waan-van-de-dag/
mailto:a.vanrooij53@gmail,com
https://www.schipperaccountants.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksvertegenwoordiger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamer_der_Staten-Generaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamer_der_Staten-Generaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Rutte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Kaag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carola_Schouten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carola_Schouten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bas_van_%27t_Wout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tamara_van_Ark
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Vijlbrief
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Holland Casino, Staatsloterij en Muntwezen; CDA-Staatssecretaris Mona Keijzer van Mededinging, 
MKB, Digitalisering, Telecom en Post; VVD-Staatssecretaris Mark Harbers voor Vreemdelingenzaken 
(mag in het buitenland de titel 'minister voor Asiel- en Migratiezaken' voeren en valt onder CDA-
minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid), CDA-Staatssecretaris Raymond Knops 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en D66-Kamervoorzitter Vera Bergkamp -, met onder 
meer het verzoek tot het geven van de opdracht om naar deze door Schipper Accountants B.V. (KvK-
22058060) vanaf  1 januari 2012 opzettelijk gecreëerde ‘Rechtsstaat Ondermijnende” megafraude, 
met “Staatsterreur” als gevolg daarvan, een “parlementaire enquête” in te stellen, onder 
onafhankelijk voorzitterschap van CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, waarbij kan worden  
gerekend op onze volledige medewerking.  
 
Tevens willen wij u hierbij kenbaar maken dat (zo nodig) een kopie van dit sommatieverzoek aan 
Schipper Accountants B.V. zal worden verstuurd aan alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. en alle overige derden, nationaal en internationaal, die wij noodzakelijk achten.            
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mona_Keijzer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Harbers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Knops
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vera_Bergkamp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parlementaire_enqu%C3%AAte_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Omtzigt

