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Van: Smits, Mirjam <MSmits@dommel.nl> 
Datum: 7 februari 2013 16:53 
Onderwerp: Verzoek om opschorting van uw aanslagnummers: 04 11 19 4399929 6 en 04 13 01 
4399929 1 van resp. 286,79 en 325,08 euro 
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Camping en Pensionstal Dommeldal VOF 
A.M.L. van Rooij / J.E.M. van Rooij – van Nunen 
’t Achterom 9-9a 
5491 XD  St Oedenrode 
  
Boxtel                 : 7 februari 2013                       behandeld door        :M. Smits 
ons kenmerk       : 4399929                                 doorkiesnummer      :0411-618330 
onderwerp           :  uitstel van betaling                  e-mail adres            :invordering@dommel.nl            
 

Geachte heer/ mevrouw van Rooij, 

Naar aanleiding van uw mail van 5 februari 2013 betreffende uw verzoek om uitstel van betaling van 
de voorlopige aanslag zuiveringsheffing 2013, 04 3 01 4399929 1 en de definitieve aanslag 
zuiveringsheffing 2011, aanslagnummers 04 1 01 4399929 1 deel ik u mede dat het waterschap u 
geen uitstel van betaling verleend. 
  
In onze belastingverordening heeft het Dagelijks Bestuur op grond van artikel 9, lid 1 Invorderingswet 
één betalingstermijn van twee maanden geregeld. Het is niet gebruikelijk hiervan af te wijken. Alleen 
op grond van slechte financiële omstandigheden en wanneer er geen andere financiële bronnen 
(bijvoorbeeld uw bank) kunnen worden aangewend kan hiervan afgeweken worden. 
  
In uw mail geeft u aan dat er een geschil is ontstaan tussen u en de Gemeente St Oedenrode. In deze 
mail maakt u echter niet voldoende aannemelijk dat er niet genoeg financiële middelen zijn om 
de aanslag te kunnen voldoen. Om deze reden kan ik u voor de definitieve aanslag 2011 geen 
uitstel van betaling verlenen. Ik verzoek u het openstaand bedrag € 286,79 voor 25 februari 2013 over 
te maken op rekeningnummer 63.67.51.767 o.v.v. 4399929. 
  
Voor wat betreft de voorlopige aanslag 2013 deel ik u mede dat in de Kamer van Koophandel uw 
bedrijf met ingang van 1 januari 2013 staat geregistreerd als eenmanszaak en de vennootschap is 
opgeheven. Het Waterschap zal u een nieuwe aanslag 2013 sturen met de juiste tenaamstelling. 
  
Wanneer u het niet eens bent met bovenstaande beslissing op uw verzoek om uitstel van betaling 
kunt u binnen tien dagen na dagtekening van deze brief een gemotiveerd beroepschrift indienen 
t.a.v. de procesmanager belastingheffing en -invordering van Waterschap De Dommel. 
 
Naast deze mail zal ik u vandaag per post een beschikking zenden naar ’t Achterom 9 te St 
Oedenrode, waar u bedrijf is gevestigd.  
 
Tevens staat uw medevennoot mevrouw J.E.M. van Rooij – van Nunen in het bevolkingsregister nog 
ingeschreven op dit adres. 
 
Ik vertrouw er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Procesmanager Belastingheffing en -invordering 
namens deze, 
M. Smits 
mw advies belastingen 
============================================================================= 
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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 5 februari 2013 22:24 
Onderwerp: Verzoek om opschorting van uw aanslagnummers: 04 11 19 4399929 6 en 04 13 01 
4399929 1 van resp. 286,79 en 325,08 euro 
Aan: belastingen@dommel.nl 
  
 
Aan het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel’ 
(e-mail: belastingen@dommel.nl )   
         Zonhoven 5 februari 2013 

Geacht dagelijks bestuur 

Naar aanleiding van uw aanslagnummers: 04 11 19 4399929 6 en 04 13 01 4399929 1 van resp   
286,79 en 325,08 euro het volgende:  

 Zowel A.M.L. van Rooij als wel J.E.M. van Rooij-Van Nunen hebben als gevolg van politieke 
“Corporate Crime” vanuit het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (CDA/ 
VVD/PvdA) moeten vluchten naar België en hebben vanaf 1 januari 2011 hun hoofdverblijfplaats op 
de Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België. Om die reden heeft het Belgische 
Grondwettelijke Hof over de verblijfstatus van de familie  A.M.L. van Rooij op 25 oktober 2012 onder 
nummer 130/2012 het volgende onherroepelijke arrest gewezen.  

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

  

Voor het Belgische Grondwettelijke bewijs lees de volgende link in het Belgische Staatsblad  

 
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/11/12/wet-2012206275-print.html  
 
Het is hierbij goed te weten dat de oorzaak van dit alles het gevolg is van het feit dat burgemeester 
Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode als hoofd van de politie mijn op 24 januari 2007 onder 
mutatienummer: PL2123/07-112287 gedane strafaangifte bij verbalisant F.J.C. van de Meer, 
regiopolitie Brabant-Noord, district Aa & Dommel van het plegen van strafbare feiten (artikel 40 en 108 
Woningwet, artikel 59 Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 18.18 Wet milieubeheer juncto artikel 
1a Wet op de Economische delicten), valsheid in woord en geschrifte (artikel 225/226 WvS), 
samenspanning (artikel 80 WvS), afpersing (artikel 317 WvS), oplichting (artikel 326 WvS), 
deelneming aan een criminele organisatie (artikel 140 WvS) gepleegd vanaf 15 juni 2003 tot op de 
dag van vandaag (24 januari 2007), hetgeen nog steeds voortduurt, door: 

- Gebr. van Aarle B.V. Ollandseweg 159, 5491 XB, te Sint-Oedenrode; 
- Burgemeester P. Maas van Sint-Oedenrode; 
- Secretaris J.P.F. Compagne van Sint-Oedenrode; 
- Voormalig wethouder M. Thijssen van Sint-Oedenrode; 
- Voormalig wethouder C. van Rossum van Sint-Oedenrode; 
- Voormalig wethouder E. Huijbregts van Sint-Oedenrode; 
- Huidig wethouder H.W.M.A. van den Berk- van den Laar van Sint-Oedenrode; 
- Wethouder J.C.M. Hendriks – van Kemenade van Sint-Oedenrode; 
- Wethouder R.A. Dekkers van Sint Oedenrode 
- Betrokken ambtenaar ing. C.A.M. Kerstholt; 
- Betrokken ambtenaar ing. T.P.M. van Gerven; 
- Betrokken ambtenaar J.A.F.M. Vorstenbosch; 
- Overige betrokken ambtenmaren binnen de gemeente Sint-Oedenrode.  

tegenhoudt.  
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Tot op de dag van vandaag (ruim 6 jaar lang) houden burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode (CDA/VVD/PvdA) om politieke “Corporate Crime” redenen de behandeling van 
bovengenoemde strafaangifte achter voor verantwoordelijk hoofdofficier van justitie van het 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, waardoor deze misdaad tot op heden (al maar liefst 10 jaar 
lang) tegen de familie A.M.L. van Rooij heeft kunnen doorgaan en waardoor wij al die jaren in onze 
rechtsgang naar het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (art 12 Sv) zijn geblokkeerd.  
 
Voor deze door mij op 24 januari 2007 onder mutatienummer: PL2123/07-112287 gedane 
strafaangifte lees de volgende link:     
 
http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/bijlage-21.pdf  
 
Als gevolg van het 10 jaar politiek afdekken van deze chemische genocide door burgemeester en 
wethouders (CDA/VVD/PvdA) hebben wij nog veel geld te goed van de gemeente Sint-Oedenrode, 
die geheel de gemeente Sint-Oedenrode via haar dekmantelbedrijven Gebr. van Aarle en de Gebr. 
Smetsers hebben vergiftigd met kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroom VI, waardoor  
tienduizenden mensen in die gemeenten vroegtijdig zullen sterven aan kanker. Voor onderbouw lees 
in de volgende links de boeken “Alarm... U wordt vergiftigd, zal de wereld ondergaan aan gif, milieu en 
bedrog!” en “Moord namens de 'kroon'?” die Ine Veen over Pim Fortuyn en Ad van Rooij heeft 
geschreven.  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-
rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf  
 
De werkelijke oorzaak van deze politieke terreur op A.M.L. van Rooij en zijn familie kunt u lezen in 
mijn verzoekschrift d.d. 31 januari 2013 aan staatshoofd Z.K.H. Koning Albert II, regeringsleider 
premier Elio Di Rupo en Voorzitster Senaat Sabine de Bethune in de volgende link: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-
groot-%20belgie.pdf  
 
met de volgende links aan feitelijke onderbouw: 
 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home  
 
https://sites.google.com/site/universalfederationback/nazis-hijacked-the-benelux-union  
 
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat met dank aan koningin Beatrix de wereld vanaf 1 
mei 2013 wordt bevrijd uit het na de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland voortgezette Hitler-
Kabinet onder aansturing van Adolf Hitler en zijn opvolgers, te weten: de Nederlandse Minister-
Presidenten Jan de Quay (KVP), Victor Marijnen (KVP), Jo Cals (KVP), Jelle Zijlstra (ARP), Piet de 
Jong (KVP), Barend Biesheuvel (ARP), Joop den Uyl (PvdA), Dries van Agt (CDA), Ruud Lubbers 
(CDA), Wim Kok (PvdA), Jan Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) en vanuit een Groot 
België (thans: de Benelux) met Koning Albert II als Staatshoofd er een nieuwe wereld zal ontstaan 
waarin onze kinderen en kleinkinderen ook nog een menswaardig leven zullen hebben. Daarbij zullen 
nieuwe technologieën als de Nuloptie-technologie van Edelchemie en natuurlijke producten als 
flaraxin niet langer meer worden geboycot, hun wereld reddende werk doen en een derde 
wereldoorlog voorkomen.  
 
Nu pas realiseer ik mij dat het voor koningin Juliana en koningin Beatrix erg moeilijk moet zijn geweest 
om door toedoen van de families Donner en Houben door Adolf Hitler en de daarop volgende 
Nederlandse Minister-Presidenten vanaf Jan de Quay al die jaren in gijzeling te hebben moeten leven.  
 
Nog zwaarder moet het geweest zijn voor koning Leopold III en zijn zonen koning Boudewijn en 
koning Albert II van België die door alle regeringen in België vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn 
gegijzeld. Dank zij Koningin Beatrix en Eerste Minister Elio Di Rupo komt aan die gijzeling vanaf 1 mei 
2013 een einde en kan koning Albert II vanuit een Groot België samen met Koning Willem Alexander 
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en Koningin Maxima bouwen aan een nieuwe wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen vanuit 
liefde voor elkaar een menswaardig bestaan zullen hebben zonder oorlog.  
 
Gezien bovengenoemde feiten en de daarmee door de gemeente Sint-Oedenrode aangerichte 
miljoenen euro’s aan schade bij Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ verzoek ik u de betaling van  
bovengenoemde aanslagnummer op te schorten tot het moment A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 
weer veilig kunnen terugkeren naar Nederland. 
 
 
 
In afwachting van uw beslissing verblijven wij: 
 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’  
Voor deze; 
 
Eigenaar A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A 
3520 te Zonhoven (België)   
 
 

 


