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A.M.L. van Rooij en  
J.E.M. van Rooij van Nunen e.a.  
Vanaf 1 januari 2011 wonende op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 
3520 Zonhoven (België). 

 

 

  

 
Aantekenen 
 
Aan:  
het bestuur van de Dienst van het Kadaster  
t.a.v. Voorz. drs. Th. A. J. Burmanje, 
Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn  
(e-mail: dorine.burmanje@kadaster.nl) 

Zonhoven: 8 april 2015  
Ons kenmerk: AvR/JvN/08042015/BZ  
 

 
Betreft: 
 
Verzoek om op grond van de inhoud van dit verzoekschrift vóór uiterlijk 21 april 2015 te hebben beslist  
 

1. dat de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met onderliggende 
percelen sectie  P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 met terugwerkende kracht vanaf  
18 februari 2015 om 14:40 uur weer worden geregistreerd op de rechtmatige eigenaar A.M.L. van Rooij, 
wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)  
 

2. dat overeenkomstig artikel 117 van de Kadasterwet vanaf het tijdstip (datum) van het opnemen van 
valselijke authentieke gegevens in strijd met artikel 7f en bijbehorend artikel 48 van de Kadasterwet alle 
bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn intussen overleden ouders, zijn 
bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, zijn 
politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige daaraan verbonden 
slachtoffers, aangerichte schade wordt vergoed door de Dienst van het Kadaster.   

 
Dit verzoekschrift bevat 32 pagina’s met bijbehorende producties 1 t/m 8 (171 blz.), totaal: 203 blz. 

 
 
Geacht voltallig bestuur van de Dienst van het Kadaster met als voorzitter drs. Th. A. J. Burmanje,   
 
De volgende natuurlijke personen en rechtspersonen: 

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

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

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

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

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

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

7. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
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richten aan het voltallige bestuur van het kadaster onder voorzitterschap van drs. Th. A. J. Burmanje 
het nadrukkelijke verzoek om op grond van de inhoud van dit verzoekschrift overeenkomstig artikel 7t 
vóór uiterlijk 21 april 2015 een beslissing te hebben genomen op dit verzoekschrift, waartegen 
beroep openstaat bij de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.   

 
Om te voorkomen dat de door uw bestuur benoemde bewaarder mr. 
W.F.L. van der Bruggen (zie foto) om redenen zoals verder in dit 
verzoekschrift staat beschreven dit verzoekschrift voor het voltallige 
bestuur van de Dienst van het Kadaster achterhoudt hebben wij de foto’s 
met toelichtende tekst van alle bestuursleden en voorzitter drs. Th. A. J. 
(Dorine) Burmanje hieronder ingelast en zal dit verzoekschrift  aan alle 
direct en indirect betrokkenen als ook aan het landelijk bestuur van De 
Groenen in Utrecht (www.degroenen.nl) worden verstuurd en bij de 
Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op internet 
worden geplaatst. 

   
Het bestuur van de Dienst van het Kadaster bestaat uit de volgende personen:  
 

   
 
drs. Th. A. J. (Dorine) Burmanje, 
bestuursvoorzitter 
Directie Bestuur en Strategie  
“Het Kadaster biedt houvast. Iedereen 
kan vertrouwen op onze gegevens. 
Daar zorgen we elke dag weer voor. 
Met de tomeloze ambitie om nuttige 
producten en diensten te maken. 
”Lees meer over Dorine Burmanje 

 

 
mr. F.L.V.P.L. (Frank) Tierolff, 
directeur en per 1 december 2014 
bestuurder 
Directie Landregistratie en Geografie 
“Een kadaster biedt het fundament voor 
stabiliteit en welvaart. Het is niet moelijk 
om voor zo’n belangrijke taak 
gemotiveerd aan het werk te zijn.” 
Lees meer over Frank Tierolff 

 

 
mr. P. (Peter) Hoogwerf MBA, 
directeur Directie Geo- en 
Vastgoedinformatie en Advies “Het 
draait allemaal om samenwerken, 
samenwerken voor de klant. 
Voortdurend kansen en mogelijkheden 
benutten om onze producten en 
kwaliteit verder te verbeteren.” 
Lees meer over Peter Hoogwerf 

 

 

   
 
drs. L. J. (Leo) Moerland RA, 
directeur 
Directie Control en Financiën 
“Zorgen voor zorgvuldigheid, dat is het 
doel. Alles efficiënt laten samenkomen 
in dienst van de klant. Met het oog op 
betrouwbaarheid en kwaliteit.” 
Lees meer over Leo Moerland 
 
 

 
P. (Peter) Verhallen, directeur a.i. 
Directie Informatie Technologie 
Per 1 januari 2015 start Peter Verhallen 
als directeur IT a.i. voor een periode 
van maximaal 6 maanden. Hij is 
voorheen onder meer werkzaam 
geweest als Lid Raad van Bestuur van 
PinkRoccade en Tas Groep. Ook was 
hij directeur bij Capgemini en Getronics. 

 
A. (Alf) Overmars, directeur a.i. 
Directie Organisatie & HRM  
Vanaf 8 september 2014 vervult Alf 
Overmars deze functie voor minimaal 
een half jaar. Hij werkte onder meer als 
HR Directeur bij a.s.r. Verzekeringen en 
als Divisie Directeur HR bij Fortis 
Verzekeringen.  

 

 

 

http://www.kadaster.nl/web/Over-het-Kadaster-1/Wie-zijn-we/Directieraad.htm
http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/
http://www.degroenen.eu/
http://www.kadaster.nl/web/artikel/drs.-Th.-A.-J.-Dorine-Burmanje-bestuursvoorzitter.htm
http://www.kadaster.nl/web/artikel/mr.-F.L.V.P.L.-Frank-Tierolff-directeur.htm
http://www.kadaster.nl/web/artikel/mr.-P.-Peter-Hoogwerf-MBA-directeur.htm
http://www.kadaster.nl/web/artikel/drs.-L.-J.-Leo-Moerland-RA-directeur.htm
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Inhoudelijke motivering verzoekschrift tot het nemen van een beslissing waartegen beroep 

openstaat bij de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. 

In artikel 1 van de Organisatiewet van het Kadaster staat letterlijk het volgende geschreven: 

 
Artikel 1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
bestuur: bestuur als bedoeld in artikel 3; 
Dienst: Dienst voor het kadaster en de openbare registers als bedoeld in artikel 2; 
kamer: rechtszekerheidskamer of geoinformatiekamer als bedoeld in artikel 16, tweede lid; 
Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu; 
 
Dit betekent dat minister Melanie Schultz van Haegen (VVD)(zie foto) de verantwoordelijke 

minister is namens de Staat der Nederlanden.  

 

 
In artikel 7 t/m 9 van de Organisatiewet van het Kadaster staat letterlijk het volgende geschreven: 
 

 
Artikel 7 

Het bestuur is belast met het besturen van de Dienst. 
 
Artikel 8 
Het bestuur vertegenwoordigt de Dienst in en buiten rechte. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging 

komt mede toe aan ieder bestuurslid. 
 
Artikel 9 

Het bestuur stelt een bestuursreglement vast. 

 

 
In artikel 7, derde lid, van de Kadasterwet staat letterlijk het volgende geschreven:  

 
Artikel 7 

 
3. Het bestuur van de Dienst wijst een bewaarder aan als hoofdbewaarder belast met de verdeling van 

de werkzaamheden tussen hem en de andere bewaarder of bewaarders, indien er meer dan twee 
bewaarders zijn benoemd. Het bestuur van de Dienst kan richtlijnen en instructies geven aan de 
hoofdbewaarder met betrekking tot de verdeling, bedoeld in de eerste zin. 

 
Dit betekent dat het bestuur van Dienst mr. W.F.L. van der Bruggen (zie 
foto) als hoofdbewaarder heeft aangewezen en daarmee in en buiten 

rechte ook verantwoordelijke is voor alle materiele en immateriële schade 
die zij tot op heden heeft aangericht en in de toekomst nog zal aanrichten 
bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn intussen 
overleden ouders, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode en Heusden en alle overige daaraan verbonden slachtoffers.   

 
In artikel 7f met bijbehorend artikel 48 van de Kadasterwet staat letterlijk het volgende geschreven:   
 

Titel 1. Authentieke gegevens 

 
Artikel 7f 

1. De basisregistraties kadaster en topografie bevatten authentieke gegevens krachtens een wet. 
2. Onverminderd artikel 48, vierde lid, zijn de in de basisregistratie kadaster opgenomen 

gegevens, bedoeld in artikel 48, tweede lid, onderdelen a tot en met d, en derde lid, 
onderdelen a tot en met c, authentieke gegevens. 

3. De in de basisregistratie topografie opgenomen gegevens, bedoeld in artikel 98a, eerste tot en met 
derde lid, zijn authentieke gegevens. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melanie_Schultz_2012_(highres).jpg
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Titel 1. Basisregistratie kadaster 

 
Artikel 48 

1. De basisregistratie kadaster ontsluit de openbare registers door middel van: 
a. de kadastrale aanduiding van een onroerende zaak en van een appartementsrecht, en  
b. de naam van de eigenaar van, of beperkt gerechtigde met betrekking tot een onroerende 

zaak, met uitzondering van de rechthebbende op een erfdienstbaarheid. 
2. De basisregistratie kadaster bevat: 

a. de kadastrale aanduiding van onroerende zaken en van appartementsrechten;  
b. naam, voornamen, adres, geboortedatum en burgerlijke staat van de eigenaar van, 

beperkt gerechtigde met betrekking tot, of beslaglegger op, een onroerende zaak of, 
ingeval die eigenaar, gerechtigde of beslaglegger een rechtspersoon is, de 
rechtsvorm; 

c. de wettelijke benaming van de beperkte rechten waaraan een onroerende zaak is 
onderworpen, en van de beslagen die op die zaak of dat beperkte recht zijn gelegd, als ook, 
of die zaak of dat beperkte recht onder bewind staat of ten aanzien daarvan een beding als 
bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is ingeschreven; 

d.  de kadastrale grootte van een perceel;  
e. de gegevens met betrekking tot beperkingenbesluiten, alsmede daarop betrekking hebbende 

beslissingen in administratief beroep, rechterlijke uitspraken en verklaringen met betrekking 
tot het vervallen van een publiekrechtelijke beperking, die krachtens de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken in de openbare registers zijn ingeschreven;  

f. gegevens die krachtens een andere wet dan die genoemd in onderdeel e aan de Dienst ter 
inschrijving in de openbare registers, respectievelijk ter opneming in de basisregistratie 
kadaster, worden aangeboden;  

g. ten aanzien van een eigenaar en beperkt gerechtigde als bedoeld in onderdeel b: een 
verwijzing naar alle in de openbare registers ingeschreven of geboekte stukken, voorzover 
die stukken betreffen onroerende zaken en rechten waaraan die zaken zijn onderworpen;  

h. ten aanzien van een onroerende zaak en een appartementsrecht: een verwijzing naar alle 
daarop betrekking hebbende, in de openbare registers ingeschreven of geboekte stukken, 
alsmede naar door de Dienst verkregen inlichtingen of verrichte waarnemingen als bedoeld 
in artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d;  

i. voorzover op een onroerende zaak een recht van hypotheek rust, het bedrag waarvoor de 
hypotheek is gevestigd, of indien dit bedrag nog niet vaststaat, het maximumbedrag dat uit 
hoofde van een hypotheek op het goed kan worden verhaald, en voorzover bekend, de 
rentevoet;  

j. feitelijke gegevens met betrekking tot een onroerende zaak, een beperkt recht met 
betrekking tot die zaak of een appartementsrecht, voorzover die een nadere omschrijving, 
een beperking, een begunstiging of een kenmerk bevatten, die voor het rechtsverkeer of de 
landelijke kadastrale kaart van belang zijn, of voorzover die betrekking hebben op het 
beheer, de domicilie of de beschikkingsbevoegdheid van de eigenaar van, beperkt 
gerechtigde met betrekking tot, of de beslaglegger op, een onroerende zaak, een beperkt 
recht of een appartementsrecht;  

k. het aandeel van een eigenaar of beperkt gerechtigde als bedoeld in onderdeel b in geval van 
een gemeenschap.  

3. De basisregistratie kadaster bevat voorts de landelijke kadastrale kaart. Die kaart is toegankelijk 
door middel van een coördinaat in het net van coördinaatpunten, bedoeld in artikel 52, of door 
middel van de kadastrale aanduiding van een perceel. De landelijke kadastrale kaart bevat: 
a. de afbeelding van de kadastrale grenzen van een perceel, weergegeven in het net van 

coördinaatpunten, bedoeld in artikel 52;  
b. de kadastrale aanduiding van een perceel;  
c. de rijksgrens en de grens van een provincie of gemeente;  
d. een voorstelling van de omtrek van een hoofd- of bijgebouw op een perceel, met dien 

verstande dat de omtrek van een bijgebouw uitsluitend wordt weergegeven indien die 
weergave naar het oordeel van de Dienst nodig is voor een goede oriëntatie op de kadastrale 
kaart. 

4. Een gegeven als bedoeld in het tweede lid, onderdeel f, kan krachtens een andere wet dan 
deze wet als authentiek worden aangemerkt 

 

 
Dit betekent dat aan authentieke gegevens de naam, voornamen, adres, geboortedatum en 
burgerlijke staat van de eigenaar in de basisregistratie van het kadaster moeten zijn 
opgenomen, wat door de hoofdbewaarder van het kadaster mr. W.F.L. (Wilma) van der Bruggen 
persoonlijk wordt bevestigd. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het onderzoek dat 
hoofdbewaarder mr. W.F.L. (Wilma) van der Bruggen inzake een eventuele koopakte van het perceel 
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Eibergen E 2052 op 16 februari 2015 persoonlijk heeft uitgevoerd, welke u vindt bijgevoegd (zie 
productie 1). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen. Daarin staan letterlijk het volgende wettelijk verplichte authentieke gegevens 
genoteerd:  
   

 
Gerechtigde:  

EIGENDOM  

De heer Antonius Johannes Heinhuis 
Kerkdijk 6 
7152 DB EIBERGEN  
Geboren op:                            16-01-1961 
Geboren te:                              LICHTERVOORDE 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Recht ontleend aan:                 HYP4 52075/6       d.d. 13-4-2007  
Eerst genoemde object in        EIBERGEN AB 324  

 
Aantekening recht: 

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD  

Betrokken persoon: 
Mevrouw Manon Ingeborg de Geus 
Kerkdijk 6 
7152 DB EIBERGEN  
Geboren op:                             22-10-1964  
Geboren te:                              AMSTELVEEN  
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Recht ontleend aan:                 HYP4 52075/6       d.d. 13-4-2007 

 

 
Met deze wetenschap en voorkennis heeft hoofdbewaarder mr. W.F.L. (Wilma) van der Bruggen 
inzake de percelen Sint-Oedenrode P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 op de 
toestandsdatum van 18-2-2015 letterlijk de volgende gegevens opgenomen (zie productie 2):     
  

 
Gerechtigde:  

EIGENDOM  

De heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij   
 
Aantekening recht: 

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD  

Betrokken persoon: 
Mevrouw Johanna Elisabeth Maria van Nunen  
’t Achterom 9A  
5491 XD SINT-OEDENRODE  
(Persoonsgegevens zijn in onderzoek bij GBA) 

 

 
Hiermee is de bewust gepleegde valsheid in geschrift van hoofdbewaarder mr. W.F.L. (Wilma) van der 
Bruggen in bovengenoemde  kadastergegevens van de percelen Sint-Oedenrode P 525, P526, P 508, 
P 509, P 510 en P 516 en P 517 feitelijk bewezen. Overeenkomstig de (overigens valse) GBA-
gegevens van de gemeente Sint-Oedenrode had dat op de toestandsdatum van 18-2-2015 moeten 
zijn:               
 

 
Gerechtigde:  

EIGENDOM  

De heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij 
Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven (België)  
Geboren op:                            10-03-1953 
Geboren te:                              SINT OEDENRODE 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 
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Aantekening recht: 

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD  

Betrokken persoon: 
Mevrouw Johanna Elisabeth Maria van Nunen 
’t Achterom 9A 
5491 XD SINT OEDENRODE   
Geboren op:                             20-09-1955  
Geboren te:                              BOXTEL 
(Persoonsgegevens zijn conform GBA) 

 

 
Aan wettelijke bewijzen daarvoor vindt u hieronder bijgevoegd:  
 

1. Het besluit d.d. 5 februari 2013 (nummer: 108643/109602) van ambtenaar T.F.H.M. de Louw 
in opdracht van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode aan A.M.L. van Rooij, 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (zie productie 3). Hierin kunt u lezen dat 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode enkel A.M.L. van Rooij vanaf 15 januari 
2013 ambtshalve heeft uitgeschreven uit de GBA van Sint-Oedenrode en niet zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen, ondanks de wetenschap dat ook J.E.M. van Rooij van Nunen 
vanaf 14 januari 2013 stond ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente 
Zonhoven en het Belgische Rijksregister onder Rijksnummer: 55.09.20.510-11.  

2. Bijgevoegd vindt u verder:  

 Een recente uitdraai op 13 februari 2015 van de persoonlijke gegevens van A.M.L. van 
Rooij (burgerservicenummer: 093391225) bij de Sociale Verzekeringsbank Nederland 
(SVB), waarin staat geschreven dat A.M.L. van Rooij is gehuwd met J.E.M. van Rooij 
van Nunen, vanaf 15 januari 2013 woont op het adres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven België, zijn AOW-opbouw vanaf 15 januari 2013 in Nederland is gestopt en 
vanaf 16 januari 2013 verder wordt opgebouwd in België (zie productie 4). 

 Een recente uitdraai op 13 februari 2015 van de persoonlijke gegevens van J.E.M. van 
Rooij van Nunen (burgerservicenummer:128731886) bij de Sociale Verzekeringsbank 
Nederland (SVB), waarin staat geschreven dat J.E.M. van Rooij van Nunen is gehuwd 
met A.M.L. van Rooij en sinds haar huwelijk op 5 juli 1979 altijd is blijven wonen op het 
adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en daar nog steeds woont en dat haar 
AOW-opbouw in Nederland, in tegenstelling met die van haar echtgenoot , nooit is 
gestopt en in Nederland verder wordt opgebouwd (zie productie 5).  

Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode, namens deze gemachtigd ambtenaar T.F.H.M. de Louw, bij besluit d.d. 5 
februari 2013 vanaf 15 januari 2013 ambtshalve de juridische scheiding heeft uitgesproken 
tussen A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, welke bij 
onherroepelijke uitspraak van 13 januari 2014 (procedurenummer: SHE 13 / 3985 GBA V35) 
door rechter mr. B.A.J. Zijlstra in aanwezigheid van griffier mr. D.M. Manie van de rechtbank 
Oost-Brabant is bevestigd (zie productie 6).  
  

In artikel 7k, eerste lid, van de Kadasterwet staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

 
Titel 2. Gebruik en verstrekking van authentieke gegevens 

 
Artikel 7k 

1. Indien een bestuursorgaan bij de vervulling van zijn publiekrechtelijke taak een gegeven 
nodig heeft dat krachtens deze wet als authentiek gegeven in de basisregistratie kadaster of 
topografie beschikbaar is, gebruikt het dat authentieke gegeven. 

 

 
Hiermee is het bewijs geleverd dat de gemeente Sint-Oedenrode bij de vervulling van zijn 
publiekrechtelijke taak, de SNS-Bank (Nederlandse Staatsbank), betrokken advocaten, notarissen,  
gerechtsdeurwaarders en rechters de volgende door hoofdbewaarder mr. W.F.L. van der Bruggen 
valselijk ingebrachte gegevens inzake de percelen Sint-Oedenrode P 525, P526, P 508, P 509, P 510 
en P 516 en P 517 heeft moeten gebruiken (zie productie 2):     
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Gerechtigde:  

EIGENDOM  

De heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij   
 
Aantekening recht: 

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD  

Betrokken persoon: 
Mevrouw Johanna Elisabeth Maria van Nunen  
’t Achterom 9A  
5491 XD SINT-OEDENRODE  
(Persoonsgegevens zijn in onderzoek bij GBA) 

 

   
Wat de door uw bestuur van de Dienst aangewezen bewaarder mr. W.F.L. (Wilma) 
van der Bruggen (zie foto) daarmee aan schade heeft veroorzaakt bij A.M.L. van 
Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn intussen overleden ouders, zijn 
bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen 

van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode 
en Heusden en alle overige daaraan verbonden slachtoffers, waaraan de 6 miljard wereldbewoners 
vergiftigde afvalmaffia miljarden euro’s voordeel heeft gehad kunt u hieronder lezen:  

 
VVD- vriend PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom is persoonlijk 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor sluipmoordende chemische 
genocide op 6 miljard wereldbewoners door maar liefst 19 jaar lang 
geen uitvoering te hebben gegeven aan de beslissing d.d. 19 augustus 
1996 (kenmerk: IBP96040460) van partijgenoot PvdA- Milieuminister 
Margreeth De Boer.  
 

 
Diederik Samsom (zie foto) heeft vanuit zijn opvolgende hoofdfuncties en beroepen:  
 

 projectmedewerker Greenpeace Nederland, van september 1995 tot februari 1996;  

 campagnemedewerker nucleair Greenpeace Nederland, van februari 1996 tot juni 1998;  

 projectleider diverse internationale projecten, Greenpeace Nederland, van juni 1997 tot juni 
1998;  

 teamhoofd/campagneleider Klimaat en Energie, Greenpeace Nederland, van juni 1998 tot 7 
december 2001;  

 directeur eigen energiebedrijf "Echte Energie", van 1 augustus 2002 tot januari 2003 (klein 
energiebedrijf in 2008 overgenomen door Eneco dat handelt in groene stroom);  

 lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 januari 2003;  

 fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 20 maart 2012  
 
maar liefst vanaf 19 augustus 1996 tot op heden (19 jaar lang) in zeer ernstige mate de beslissing d.d. 
19 augustus 1996 (kenmerk: IBP96040460) van zijn partijgenoot PvdA- Milieuminister Margreeth De 
Boer overtreden welke bij onherroepelijke uitspraak d.d. 20 juli 2005 (zaaknummer 200408002/1) in 
een door A.M.L. van Rooij tegen zijn buurman houtimpregneerder Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode 
aangespannen rechtszaak door Nederlands hoogste rechtscollege de Raad van State ((met huidig  
vice-president mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner van de CDA)) is bevestigd. Aan wettelijke bewijzen 
daarvoor vindt u hieronder bijgevoegd de brief d.d. 17 juli 1996 van houtimpregneerder Carl Tissen te 
Luyksgestel (tegen de grens van België) aan de Vaste Kamercommissie Milieubeheer van de Tweede 
Kamer, waarin Tissen het volgende heeft gemeld (lees: Het Echte Nieuws 13-10-2007) 
 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_Samsom
http://www.parlement.com/id/vg09llhjlsxz/m_margreeth_de_boer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eneco
http://www.sdnl.nl/column20.htm
http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=11189&searchStr=200408002/1
http://www.parlement.com/id/vg9fgopqa1o0/j_p_h_piet_hein_donner
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-13.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-13-tissen1.jpg
http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/06/diederik-samsom-ik-vond-fortuyns-ideeen-verschrikkelijk/
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Hiermee is het bewijs geleverd dat houtimpregneerder Carl Tissen bij brief d.d. 17 juli 1996 aan de 
Vaste Kamercommissie Milieubeheer heeft gemeld dat hij jaarlijks c.a. 16.000 kg. arseenzuur en 
19.000 kg. chroomtrioxide (Chroom VI), zijnde zwarte lijststoffen, op een ongecontroleerde wijze in de 
compartimenten water, bodem en lucht brengt die op grond van het Indicatief Meerjarenprogramma 
milieubeheer 1986 - 1990 (blz. 52 t/m 53) vanwege hun levensgevaarlijke stofeigenschappen, zoals 
giftigheid- waaronder carcinogeniteit, mutageniteit , teratogeniteit , genotoxische en reprotoxische 
eigenschappen - afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, vanaf 1986 in 
internationaal verband via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit het 
milieu moeten worden geweerd. 
 
Bij brief d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk IBP96040460) heeft voormalig PvdA-Milieuminister 
Margreeth De Boer in haar brief aan houtimpregneerder Carl Tissen te Luyksgestel beslist dat niet zij 
als minister van VROM (namens de Staat der Nederlanden) maar houtimpregneerder Carl Tissen 
persoonlijk  als producent van het geïmpregneerde hout verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de 
vele miljarden euro’s aan milieu- en gezondheidsschade als gevolg daarvan. Als wettelijk bewijs 
daarvan vindt u hieronder bijgevoegd betreffende brief d.d. 19 augustus 1996 van voormalig PvdA 
Milieuminister Margreeth De Boer aan houtimpregneerder Carl Tissen te Luyksgestel (tegen de grens 
België), waarin zij als verantwoordelijk PvdA-Milieuminister namens de Staat der Nederlanden het 
volgende heeft beslist (lees: Het Echte Nieuws 14-10-2007):  
 

 
 
PvdA-Milieuminister Margreeth De Boer is met haar bij brief d.d. 19 augustus 1996 genomen  
beslissing aan houtimpregneerder Carl Tissen bij onherroepelijke uitspraak d.d. 20 juli 2005 
(zaaknummer 200408002/1) in een door A.M.L. van Rooij tegen zijn buurman houtimpregneerder 
Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode aangespannen rechtszaak door Nederlands hoogste rechtscollege 
de Raad van State ((met huidig  vice-president Mr. J.P.H. (Piet Hein)) Donner van de CDA) in het 
gelijk gesteld. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u betreffende onherroepelijke uitspraak d.d. 20 juli 
2005 van de Raad van State bijgevoegd, waarin de Raad van State het volgende heeft beslist (lees: 
Het Echte Nieuws 03-08-2007) 

http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-14.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-14.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-14.php
http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=11189&searchStr=200408002/1
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-13-tissen1.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-13-tissen2.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-14-vrom.jpg


9 
© 

 

 

Iedereen in Nederland zou verwachten dat Greenpeace Nederland, waarvoor Diederik Samsom vanaf 
juni 1998 tot 7 december 2001 als teamhoofd/campagneleider Klimaat en Energie heeft gewerkt 
uitvoering geeft aan bovengenoemde beslissing d.d. 19 augustus 1996 (kenmerk IBP96040460) van 
voormalig PvdA-Milieuminister Margreeth De Boer en met het geld verkregen uit donaties een civiele 
procedure opstart tegen alle Nederlandse en Belgische houtimpregneerbedrijven waarin genoemde 
beslissing van PvdA-Milieuminister Margreeth De Boer wordt ingebracht en daarop 100% zeker zou 
winnen. Onder aansturing van Diederik Samson als teamhoofd/campagneleider Klimaat en Energie 
Diederik heeft Greenpaece wereldwijd precies het tegenovergestelde gedaan en de gehele wereld 
vergiftigd met miljarden kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) met de voorkennis 
en wetenschap dat slechts een kuub gewolmaniseerd hout bevat:  
 

 374 g/l arseenzuur.  

 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI zuur),  

 188 g/l koper II oxide.  
Met de voorkennis en wetenschap dat:    
  

 Arseenzuur (arseen)is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht.  

 Chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht.   
 
Deze zwarte lijststoffen zijn zo gevaarlijk dat al vanaf 1986 in internationaal verband is besloten dat in 
het milieu brengen ervan gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, 
mutageniteit en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, 
via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen.  
  
Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende 
verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en 
chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen.  
Arseenzuur en Chroomtrioxide zijn ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige 
drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul arseenzuur of chroomtrioxide 
kan op termijn al kanker veroorzaken.  
  
Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische 
effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische 
effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, doodgeboorte 
ontwikkelingsstoornissen) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben.   
  
Chroomtrioxide (chroom VI-verbindingen) is ook een voortplanting giftige stof en kan schadelijk zijn via 
borstvoeding volgens de criteria van bijlage VI bij richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967.     
  
Ingevolge de Europese richtlijn nr. 67/548/EEG moet chroomtrioxide ook nog worden geclassificeerd 
als categorie 1 en 2 mutageen, hetgeen minuscule veranderingen kan aanbrengen in het DNA- 
molecuul bij de mens.    
  
Met de voorkennis en wetenschap dat arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) volledig oplossen 
in water en het menselijk lichaam via een drietal routes binnendringen. 
 

- via de lucht (ademhaling) 
- via de huid (aanraking) 
- via het maagdarmkanaal (besmette voeding) 

  
 

http://www.greenpeace.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-03-wet-milieubeheer.jpg
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Met de voorkennis en wetenschap dat gewolmaniseerd bevat:  
 

- 3000 mg/kg arseen 
- 6000 mg/kg chroom VI 

  
Per kuub hout (500 kg) is dat:  

- 1.500.000 mg = 1.500.000.000 µg arseen. 
- 3.000.000 mg = 3.000.000.000 µg chroom VI.           

  
Het grondwater is ernstig verontreinigd als het boven de interventiewaarde zit. De interventiewaarde 
bedraagt voor:  

- arseen 60 µg/l 
- chroom 30 µg/l 

  
Een kuub gewolmaniseerd hout verontreinigd dus op termijn:  

- 25.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde. 
- 100.000.000 liter water met Chroom VI boven de interventiewaarde. 

Dit zijn maar liefst 3000 tankauto’s van 33 kuub.   
  
Met de voorkennis en wetenschap dat zware metalen niet kunnen worden verbrand, wat betekent 
dat op termijn als gevolg van verspreiding (via tijdelijke producten als spaanplaat, biomassa, 
energiepellets, vliegas, cement, beton, asfalt, green bricks e.d.) als gevolg van verbranden ervan als 
“groene stroom” al het arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in oplosbare vorm in ons 
oppervlaktewater en drinkwater terecht zullen komen en daarmee al onze voeding, oppervlakte-  en 
drinkwater zal vergiftigen met als gevolg het plegen van sluipmoordende chemische genocide op 7 
miljard wereldbewoners. 
  
Met de voorkennis en wetenschap van foutieve classificatie en etikettering van het 
bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co, toel.nr. 8228N, van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen.  
Op het etiket en bijbehorend veiligheids informatie formulier schrijft Hickson Garantor B.V. dat 
superwolmanzout-Co 304 g/l arseenpentoxide bevat, terwijl uit chemisch onderzoek verricht door de 
Keuringsdienst van Waren is vast komen te staan dat superwolmanzout-Co in werkelijkheid 374 g/l 
arseenzuur bevat. Dit met de voorkennis en wetenschap dat arseenzuur veel gevaarlijker is dan 
arseenpentoxide. Het VN-nummer van arseenpentoxide is 1559, dat van arseenzuur is 1553.  
In geval van ongevalbestrijding zijn de veiligheidsvoorschriften voor arseenpentoxide en arseenzuur 
grotendeels afwijkend. Enkele belangrijke verschillenpunten zijn: 
  

 
ARSEENZUUR  

  
Zeer giftig 

  
Giftig-levensgevaarlijk bij inademing, opname door 

de mond of huidcontact.  
  
Bij brand: houder zo ver mogelijk van de brandhaard 

verwijderen. De brandbestrijding op een zo groot 
mogelijke afstand uitvoeren. Niet in de buurt van de 
kopzijden van de tank verblijven Materiaal niet 
onnodig verspreiden. Bluswater opvangen en later 
veilig verwerken.  
  
Verlenen Eerste Hulp: slachtoffer in de frisse lucht 

brengen en medische hulp verlenen. Bij 
ademstilstand kunstmatig beademen, indien nodig 
met pure zuurstof. Besmette kleding en schoeisel 
uittrekken en op een veilige plaats leggen; hierbij is 
grote haast geboden. Besmette ogen en huid 
onmiddellijk tenminste 15 minuten lang met stromend 
water spoelen. Slachtoffer rustig neerleggen en tegen 
warmteverlies beschermen. Slachtoffer steeds 
bewaken, omdat ziekteverschijnselen pas na enige 
tijd optreden of waarneembaar zijn. 

  
ARSEENPENTOXIDE  

  
Giftig  

  
Giftig bij inademing of opname van het stof door de 

mond   
  
Bij brand: houder zo ver mogelijk van de brandhaard 

verwijderen. 
  
  
  
  
  
Verlenen Eerste Hulp: slachtoffer in de frisse lucht 

brengen en medische hulp verlenen. Besmette 
kleding en schoeisel uitdoen en op een veilige plaats 
leggen. Besmette ogen en huid onmiddellijk tenminste 
15 minuten lang met stromend water uitspoelen. 
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Met de voorkennis en wetenschap  dat vanuit Greenpeace Nederland onder aansturing van 
Diederik Samson als teamhoofd/campagneleider Klimaat en Energie nagenoeg de gehele wereld en 
al het water is vergiftigd met honderden miljarden kilogrammen volledig in water oplosbaar arseenzuur 
en chroomtrioxide (chroom VI) in strijd met de aan alle lidstaten van de Europese Unie opgelegde 
Verordening (EG) nr.142/97.  
 
Met de voorkennis en wetenschap dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen op 27 
januari 1997 de Verordening (EG) nr. 142/97 heeft vastgesteld, waarin de fabrikant(en) en 
importeur(s) van in de bijlage van deze verordening vermelde stof “arseenzuur” de Europese 
Commissie binnen 4 maanden na het in werking treden van deze verordening alle relevante en 
beschikbare informatie moet verstrekken over de blootstelling van mens en milieu aan “arseenzuur”.   
 
De informatie over de blootstelling van “arseenzuur” heeft betrekking op de emissie van die stof of de 
blootstelling van menselijke populaties of milieucompartimenten aan die stof tijdens de verschillende 
fasen van de levenscyclus van de stof overeenkomstig artikel 3, lid 3, en bijlage I, deel A, van 
Verordening (EG) nr. 1488/94, met: 

 als menselijke populaties: werknemers, consumenten, en via het milieu blootgestelde 
personen;  

 als milieucompartimenten: lucht, water en bodem met inbegrip van informatie over de 
lotgevallen van de stof in afvalwater-zuiveringsinstallaties en de accumulatie van de stof in de 
voedselketen; 

 als levenscyclus van de stof: de vervaardiging, het vervoer, de opslag, de formulering in 
preparaten of andere vormen van verwerking, gebruik en verwijdering of terugwinning.  

      
Met de voorkennis en wetenschap dat fabrikant(en) en importeur(s) van wolmanzouten, waaronder 
Hickson Garantor Nederland B.V. te Nijmegen (thans: Arch Timber Protection B.V.) met hun 
opzettelijke valselijke etikettering (“Arseenpentoxide” op het etiket en “arseenzuur” in het vat)  
vanaf 27 januari 1997 de wettelijk verplichte Europese risicobeoordeling voor arseenzuur in 
superwolmanzout-Co heeft weten te omzeilen en daarmee vanaf 27 januari 1997 de rechtstreeks 
vanuit de Europese Commissie opgelegde Verordening (EG) nr. 142/97 overtreden, wat tot op de dag 
blijft voortduren. Bij ongecontroleerde verbranding van gewolmaniseerd hout of spaanplaat gemaakt 
van gewolmaniseerd hout komt ca. 50% van het arseen in de lucht terecht. In geval een huis, schuur 
of schutting waarin gewolmaniseerd hout of gewolmaniseerd spaanplaat zit verwerkt in vlammen 
opgaat dan hebben we te maken met een ongecontroleerde verbranding waarbij ca. 50% van het 
arseen in de lucht terecht komt, nagenoeg volledig in deeltjes, waarvan de massadiameter varieert 
tussen ca. 0,3 en 3 µm, waarvan 85 % beneden 1 µm is en als zodanig tot de fijnste aërosolfractie 
behoort. Deze zeer fijne deeltjes dringen gemakkelijk door tot in het diepste van de longblaasjes 
hetgeen levensgevaarlijk is. In geval van regenweer of blussen met water vormt zich arseenzuur dat 
ook nog via de huid het lichaam binnendringt. In het landelijk afvalplan heeft lidstaat Nederland (welke 
door België is overgenomen) aan Bouw- en sloopafval de volgende klasse indeling toegekend:  
  

- A-hout (is onbehandeld hout) 
- B-hout (is geverfd, gelakt of verlijmd hout) 
- C-hout (is verduurzaamd CCA-hout en CC-hout) 

  
CCA-hout bevat zo’n 3000 mg/kg arseen (arseenzuur) en 6000 mg/kg chroom (chroomtrioxide) en  
moet ingevolge de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) als gevaarlijk afval worden verwijderd en 
verwerkt. CC-hout bevat zo’n 6000 mg/kg chroom (chroomtrioxide) en moet ingevolge de Europese 
afvalstoffenlijst (EURAL) ook als gevaarlijk afval worden verwijderd en verwerkt.  
 
In de afvalfase is zo'n 50-80 % van het CCA/CC-hout overgeverfd of gelakt, waarmee door een verf- 
of laklaag betreffend C-hout is omgetoverd tot B-hout. 
 
In de afvalfase heeft het overige CCA/CC-hout dat niet is overgeverfd of gelakt, als gevolg van 
verwering, een gelijke grijze kleur als onbehandeld hout, waarmee door verwering het C-hout is 
omgetoverd tot A-hout. 
 

http://www.archtimberprotection.com/be-nl/contact/
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Met het vershredderen / vermalen van afvalhout uit bouw- en sloopafval wordt het onzichtbare 
gevaarlijk afvalgedeelte (CCA-hout en CC-hout) verdund met het eveneens onzichtbare niet gevaarlijk 
afvalgedeelte (onbehandeld hout). Het op deze wijze verdunnen van enorme grote hoeveelheden 
gevaarlijk afval (miljoenen tonnen per jaar) tot onder de grens van gevaarlijk afval is wettelijk 
verboden. 
  
Op grond van bovengenoemde feiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 
de door A.M.L. van Rooij aangespannen zaak bij uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, 
F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 op 19 augustus 1998 letterlijk 
het volgende beslist:  
  

'Uit het door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak uitgebrachte 
deskundigenbericht is gebleken dat verduurzaamd hout niet visueel valt te 
onderscheiden van onbehandeld hout'. 

  
Nederland (en vanuit Nederland alle landen van de Europese Unie), als ook Greenpeace, weigeren al 
vanaf 19 augustus 1998 (17 jaar lang) uitvoering te geven aan deze bindende uitspraak van 
Nederlandse hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met 
als gevolg dat miljarden euro’s aan overheidssubsidie is uitgegeven om vanuit de Benelux (als 
proeftuin) sluipmoordende chemische genocide te plegen op 6 miljard wereldbewoners in strijd met de 
Nederlandse wetten en besluiten, Belgische wetten, decreten en besluiten, Europese richtlijnen en 
verordeningen en in strijd met bindende onherroepelijke uitspraken van de Nederlandse Raad van 
State, het Hof van Cassatie van België en het Hof van Justitie van de Europese Unie.  
 

Dit zou nooit zijn gebeurd als Paul Henri Spaak (socialist, thans: 
sp.a) na de tweede wereldoorlog uitvoering had gegeven aan het 
politiek testament d.d. 25 februari 1944 van Koning Leopold III, 
waartoe de eerste Belgische regering na de Tweede Wereldoorlog 
Pierlot V (katholieken, Liberalen, Socialisten en communisten) 
grondwettelijk verplicht waren maar onder druk van verantwoordelijk 
minister Paul Henri Spaak Buitenlandse Zaken en Buitenlandse 
Handel niet ten uitvoer hebben gebracht. Alle opvolgende Belgische 
regeringen na Pierlot V, thans de regering Michel (MR / Open VLD, 

N-VA en CD&V) zijn nog steeds grondwettelijk verplicht uitvoering te geven aan het politiek testament 
d.d. 25 februari 1944 van Koning Leopold III (zie foto) vanwege het feit dat in de veroorzakende 
regering Pierlot V de liberalen en katholieken zaten, welke met de partijen MR / Open VLD en CD&V 
in de huidige regering Michel de meerderheid vormen en alle ministers en staatsecretarissen van de 
huidige Belgische regering  Michel overeenkomstig hun volgende hieronder ingelaste afgelegde 
ambtseed aan Belgisch opvolgende Koning Filip dat Grondwettelijk verplicht zijn.  

 
“ Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 
wetten van het Belgische Volk”  
 

 
Nu met bovengenoemde feiten onmiskenbaar is bewezen dat alle ministers en staatssecretarissen 
van België vanaf de Tweede Wereldoorlog (regering Pierlot V ) onder politieke druk van Paul Henri 
Spaak (socialist, thans: sp.a) hun afgelegde eed aan de opvolgende Belgische koningen Leopold III. 
Boudewijn, Albert II en Filip hebben geschonden met als gevolg de ongrondwettige federalisering van 
België tussen 1970 en 1993 wat in België een ongrondwettige niet meer te regeren samenraapsel aan 
regeringen tot stand heeft gebracht op kosten van de Belgische gemeenschap.   

 
In het juridisch studenten maandblad Ars Aequi van oktober 2008 
beschreef hoogleraar rechtswetenschap Hendrik Vuye (zie foto) 
(voorzitter van de N-VA-Kamerfractie als opvolger van Jan Jambon, 
die vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid in 
de regering Michel werd) hoe het echt zit. Hij noemt België een 
paradijs voor het staatsrecht. Nergens draven er zoveel ministers, 
volksvertegenwoordigers en instellingen door elkaar. Hij komt tot de 
volgende opsomming. `België telt negen parlementen, acht 
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regeringen, drie hoogste rechtscolleges, slechts één Koning, maar toch twee Koninginnen. We 
hebben tien provincies, maar toch elf gouverneurs. Nergens ter wereld zijn er meer instellingen per 
vierkante meter`. Die twee Koninginnen kan ik thuis brengen. Paola, van Albert, en Fabiola, van wijlen 
Boudewijn. 
 
Maar waar haalt professor Vuye die extra twee regeringen en drie parlementen vandaan? Per email 
geeft hij prompt antwoord. Hij telt dus negen parlementen. Om te beginnen rekent hij van het federale 
parlement de Kamer en de Senaat ieder apart mee. Dat zijn er twee. Gevolgd door het Parlement van 
de Vlaamse Gemeenschap, het Parlement van het Waalse Gewest, het Parlement van de Franse 
Gemeenschap, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en het Parlement van het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest. Dan staat de teller op zeven. 
 
Dan telt professor Vuye de Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de 
Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie erbij. Negen dus. Die laatste twee zijn 
Brusselse instellingen die zich met de belangen van Franstalige inwoners bezighouden. Met de 
Federale Regering, Vlaamse Regering, Waalse Regering, Regering van de Franse Gemeenschap, 
Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, het 
college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het College van de Franse 
Gemeenschapscommissie komt hij dus op acht regeringen. Die elfde gouverneur zonder provincie 
blijkt de gouverneur van het Brussels Hoofdstedelijk gewest te zijn. 
 

Dit alles is ongrondwettig, wat ook professor Hendrik Vuye, als 
voorzitter van de N-VA-Kamerfractie, zal moeten toegeven na het 
lezen van deze feitelijke informatie, waarvan wij aan hem dan ook 
een kopie zullen toesturen met het verzoek om vanuit de N-VA de 
na de federalisering van 1970 ontstane ongrondwettige regeringen 
in België, waaronder de Vlaamse regering met huidig minister-
president Geert Bourgeois (N-VA) op te heffen en terug te brengen 
naar de situatie van direct na de Tweede Wereldoorlog in 

overeenstemming met de Belgische Grondwet van 7 februari 1831 met de 
wijzigingen van 7 september 1893, 15 november 1920, 7 februari, 24 augustus 
en 15 oktober 1921, welke op 25 februari 1944 van kracht was en 
Grondwettelijk nog steeds van kracht is, waarmee de ongrondwettigheid van het 
Hof van Cassatie van België vanaf 19 juli 1945 is opgeheven en alle na de 
Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen met België, waaronder het Benelux-
Verdrag, de Verdragen van de Europese Unie en het handvest van de 
Verenigde Naties alsnog getoetst kunnen worden door het Hof van Cassatie van 
België aan de Belgische Grondwet die op 25 februari 1944 van kracht was. Ook 
de huidige Belgische regering Michel (MR/Open VLD, N-VA en CD&V) als ook 
Koning Filip (zie foto) zijn dit vanuit hun afgelegde eed grondwettelijk verplicht. 
Ook aan hen als ook aan de voorzitter Jean de Codt (zie foto) van het Hof van 
Cassatie van Belgie, zal dan ook een kopie van dit schrijven worden verstuurd.  
  
Met deze voorkennis en wetenschap is Diederik Samsom (tot februari 2001 nog partijloos) vanaf 
februari 2001 lid geworden van de PvdA in Nederland en heeft hij vanaf februari 2001 tot 7 december 
2001 als teamhoofd/campagneleider Klimaat en Energie namens Greenpeace als nieuw PvdA-lid 
onderhandelingen gevoerd met minister Annemarie Jorritsma (VVD) van Economische Zaken en zijn 
partijgenoot Minister Jan Pronk (PvdA) van Volkshuisvestiging Ruimtelijke Ordening en Milieu over het 
onder de dekmantel van CO2-reductie gesubsidieerd bijstoken van bovengenoemd gevaarlijk afval 
(CCA-hout en CC-hout) onder de dekmantel van “biomassa” in de Nederlandse Kolencentrales om het 
daarna vanuit Nederland in alle landen van de Benelux, de Europese Unie en de Verenigde Naties 
(waaraan Nederland met verdragen zit verbonden) met de hulp van wereldwijde acties van 
Greenpeace te verplichten in strijd met de Nederlandse wetten en besluiten, Belgische wetten, 
decreten en besluiten, Europese richtlijnen en verordeningen en in strijd met de bindende 
onherroepelijke uitspraken van de Nederlandse Raad van State, het Hof van Cassatie van België en 
het Hof van Justitie van de Europese Unie. 
 
Met de voorkennis en wetenschap dat het valselijk geëtiketteerde gevaarlijke CCA en CC-afvalhout, 
dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, onder hoge druk zit volgeperst met hoog problematisch gevaarlijk 
afval van Billiton / Shell / Budelco welke onder meer door Hickson Garantor Nederland B.V. (thans: 
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Arch Timber Protection B.V.) is geleverd aan de Nederlandse en Belgische houtimpregneerbedrijven, 
waaronder mijn voormalige buurman Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V), 
Ollandseweg 159, 5491 XB Sint-Oedenrode (Nederland), waarvan de aandelen in handen zijn van het 
Nederlandse Koninklijke Huis en de Staat der Nederlanden, heeft Diederik Samson weten door te 
drukken dat zijn partijgenoot minister Jan Pronk van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (PvdA) samen met minister Annemarie Jorritsma (VVD) van Economische Zaken op 24 
april 2002 het convenant kolencentrales en CO2-reductie heeft getekend met de eigenaren van de 
kolencentrales, te weten: Electrabel Nederland NV, de NV Elekticiteits-Productiemaatschappei Zuid-
Nederland EPZ, Essent Energie Productie BV, E.ON Benelux Generation NV, Reliant Energy Power 
Generation Benelux BV en NV Nuon Energy Trade & Wholesale. Samen worden deze eigenaren de 
productiebedrijven genoemd. Feitelijk zijn het de Nederlandse Staatsbedrijven, waarin met hoge 
winsten op de hierboven beschreven wijze het hoog problematisch gevaarlijk afval van 
Billiton/Shell/Budelco wordt gedumpt in strijd met de Nederlandse wetten en besluiten, Belgische 
wetten, decreten en besluiten, Europese richtlijnen en verordeningen en in strijd met bindende 
onherroepelijke uitspraken van de Nederlandse Raad van State, het Hof van Cassatie van België en 
het Hof van Justitie van de Europese Unie.  
 
Het Convenant kolencentrales en CO2-reductie, hierna ook Kolenconvenant genoemd, welke op 24 
april 2002 door de ministers Jan Pronk (PvdA) en Annemarie Jorritsma (VVD) samen met de 
eigenaren van genoemde productiebedrijven is getekend, verplicht deze productiebedrijven om de 
koleninzet in hun centrales deels te vervangen door gevaarlijk afval (CCA-hout en CC-hout) onder de 
dekmantel van “biomassa” om onder de dekmantel van “CO2-reductie” met miljarden euro’s aan 
overheidssubsidie 7 miljard wereldbewoners te vergiftigen met onder meer miljarden kilogrammen 
valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoog problematisch gevaarlijk 
afval van Billiton /Shell / Budelco.   
 
Met de deelname van deze productiebedrijven hebben de Nederlandse ministers Jan Pronk (PvdA) en 
Annemarie Jorritsma (VVD) met de hulp van Greenpeace (Diederik Samsom) de energiesector onder 
de werking van de afvalmaffia gebracht, waarvoor miljarden euro’s aan overheidssubsidie wordt 
gegeven. Het gaat in Nederland om de volgende zes kolencentrales: Gelderland 13 (eigendom van 
Electrabel), Borssele 12 (eigendom van EPZ), 8 en 9 Amercentrale (eigendom van Essent), 
Maasvlakte 1 en 2 (eigendom van E.ON Benelux) en Hemweg 8 (eigendom van Reliant). Reliant is 
overgenomen door Nuon, voor welke overname Nuon in december 2003 (dus na het sluiten van het 
convenant) toestemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft verkregen. De Hemweg 8 
is aldus in eigendom van Nuon gekomen. Verder is het convenant ook van toepassing op een 
kolenvergasser (een zogenoemde STEG-installatie, wat staat voor stoom- en gasturbine), te weten de 
Willem-Alexander Centrale in Buggenum, waarvan Nuon ook de eigenaar is. Naast de hierboven 
genoemde kolencentrales waarvan de productiebedrijven eigenaar zijn, kunnen zij eveneens 
gascentrales in eigendom hebben. Ten aanzien van deze gascentrales zijn in het convenant ook 
enkele CO2-reductieverplichtingen opgenomen. In het convenant is echter niet gespecificeerd om 
welke gascentrales het hier gaat. De inzet van biomassa (is gevaarlijk afval) speelt in ieder geval bij 
drie gascentrales een rol, te weten de Eemscentrale (in eigendom van Electrabel), de centrale Harculo 
(in eigendom van Electrabel) en de Clauscentrale (in eigendom van Essent). Behalve de individuele 
productiebedrijven, is de Federatie van Energiebedrijven in Nederland (EnergieNed) partij bij het 
convenant. EnergieNed is de brancheorganisatie voor-onder meer-alle ondernemingen die zich in de 
Nederlandse energiemarkt bedrijfsmatig bezighouden met de productie van elektriciteit en/of warmte, 
met gasopslag.  
 

Met de voorkennis en wetenschap van dit op 24 april 2002 ondertekende 
convenant, waartegen A.M.L. van Rooij op 22 april 2002 bij aangetekende brieven 
d.d. 22 april 2002 (kenmerk: EZ/22042/vz) tijdig bezwaar heeft aangetekend bij 
minister Annemarie Jorritsma (VVD) van Economisch Zaken en minister Jan Pronk 
(PvdA) van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (lees 
bezwaarschrift), maar waarop na 13 jaar nog niet is gereageerd, heeft Diederik 
Samsom (PvdA) op 1 augustus 2002 zijn eigen energiebedrijf “Echte Energie” 
opgericht dat handelt in groene stroom door hemzelf aangestuurd als directeur. 
Direct daarna op 30 januari 2003 is Diederik Samsom tweede kamerlid geworden bij 

de PvdA onder fractievoorzitterschap van Wouter Bos (zie foto) die voorheen vanaf december 1988 
tot maart 1998 de volgende functie bij Shell heeft gehad.  
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 management consultant, Shell Nederland Raffinaderij B.V. te Rotterdam, van december 1988 
tot juni 1990;  

 beleidsadviseur, Shell Nederland te Rotterdam, van juni 1990 tot juni 1992;  

 general affairs manager, Shell Romania Exploration B.V. te Boekarest, van juni 1992 tot 
oktober 1993;  

 staff planning and development manager, Shell Companies in Greater China te Hongkong, 
van oktober 1993 tot oktober 1996;  

 consultant New Markets, Shell International Oil Products te Londen, van oktober 1996 tot 
maart 1998;  

 
Met grote bedragen aan overheidssubsidie heeft Diederik Samson onder de dekmantel van “groene 
stroom” maar liefst zo’n 10.000 klanten weten te verkrijgen die hebben betaald voor het vergiftigen van 
7 miljard wereldbewoners met hoog problematisch gevaarlijk afval van Shell/Billiton/Budelco. In april 
2005 heeft het Schiedamse energiebedrijf ONS Groep de groene-stroomleverancier Echte Energie 
van Diederik Samsom overgenomen, waaraan zich Diederik Samsom met misbruik van zijn macht 
binnen Greenpeace en de PvdA met grote bedragen onrechtmatig heeft verrijkt.  
 

Omdat deze meest giftige stroom van Greenpeace kopstuk Diederik Samsom als 
“supergroen” in de media kwam heeft het Schiedamse energiebedrijf ONS Groep 
de naam van Echte Energie laten voortbestaan. Dit heeft voor hen de mogelijkheid 
gegeven om te gaan werven buiten het Schiedamse afzetgebied waarbij groene 
stroom werd verkocht onder de naam Natuurkracht. 
Op 1 januari 1995 is onder de naam ENECO, als een fusie van de 
energiebedrijven van Den Haag, Dordrecht en Rotterdam opgericht, waarbij ook 
de Rijnmond centrale van Shell-dochter Intergen is overgenomen. In juli 2000 
fuseerde ENECO N.V. als gevolg van het liberaliseringsbeleid van de 
Nederlandse overheid met zes andere regionale energiebedrijven. Omdat in 

hetzelfde jaar de kabelactiviteiten worden verkocht aan UPC, werd de naam veranderd in ENECO 
Energie. In 2000 nam Eneco Energiebedrijf Midden-Holland (EMH) uit Gouda en Gasdistributie Zeist 
en Omstreken (GZO) over. In 2003 lijfde Eneco het Utrechtse energiebedrijf REMU in. Dit werd 
mogelijk gemaakt door het kapitaal dat was vrijgekomen door de verkoop van de kabelactiviteiten aan 
UPC. ENECO Energie werd in grootte de derde energiemaatschappij van Nederland en leverancier in 
drie van de vier grote steden. In november 2006 wordt door ENECO Energie het Schiedamse 
energiebedrijf ONS, met 46.000 elektriciteits- en 39.000 gas aansluitingen, overgenomen, waaronder 
het supergroene meest giftige energiebedrijf Echte Energie van huidig PvdA fractievoorzitter Diederik 
Samsom (zie foto). Korte tijd daarvoor nam Eneco al een belang van 30% in Greenchoice. Op 24 
maart 2011 werd Oxxio overgenomen van Centrica voor € 72 miljoen. Eneco heeft ca. 7.000 
werknemers en levert energie aan ca. 2,1 miljoen huishoudens en ca. 40.000 groot zakelijke afnemers 
in Nederland, Groot Brittannië, Duitsland, Frankrijk en België.  
 

De winst voor Eneco (feitelijk een door greenpeace gecreëerde 
misdaadorganisatie) als gevolg van deze door Nederland en België (vanwege 
Benelux-Verdrag) en Europese Unie (vanwege de verdragen van de Europese 
Unie) met miljarden euro’s gesubsidieerde afvalmaffia onder de dekmantels 
van “groene stroom”, de “supergroene stroom” van Diederik Samsom, 
“duurzame energie”, “CO2-reductie” en “Closing the Circle” was over 2010 maar 

liefst € 141 miljoen bij een omzet van € 4,9 miljard. De aangerichte milieu- en gezondheidsschade als 
gevolg daarvan is met al het geld van alle banken in de wereld (wat feitelijk lucht is) niet meer te 
betalen. Daarom moest huidig minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) (zie foto) onder 
aansturing van zijn fractievoorzitter Diederik Samsom president van de Eurogroup worden om 
daarmee de politieke macht over de Europese Centrale Bank te verkrijgen om te gebruiken als 
“dekmantel “ om al het geld en alle eigendommen van binnen de Eurogroup aangesloten Europeanen 
te stelen, voordat ze aan de gesubsidieerde vergiftigingsdood overlijden. Hoever daarmee wordt 
gegaan hebben wij persoonlijk meegemaakt, waarvan u de bewijzen hieronder kunt lezen.   
 
Directeur Michel Genet van Greenpeace België heeft kennelijk nog zoveel vertrouwen in hun 
voormalige “supergroene stroom” idool Diederik Samsom (PvdA) dat hij op 19 december 2014 een 
persbericht heeft laten uitgaan voorzien van windmolens met de volgende titel:  
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Mechelen, 19 december 2014 – Eneco heeft vandaag kennis 
genomen van de recentste rangschikking van de Belgische groene-
stroomleveranciers die Greenpeace jaarlijks publiceert. Hieruit blijkt 
dat Eneco de hoogste score behaalt van alle aanbieders van 
groene stroom die zowel leveren in Vlaanderen als Wallonië. 
 
Voor het gehele persbericht LEES VERDER.  
 

In dit persbericht vergeet Greenpeace België te vermelden dat Eneco vanaf 1 november 2013 met de 
hulp van Kabinet Rutte II (VVD / PvdA) onder aansturing van PvdA fractieleider Diederik Samsom de 
grootste supergroene stroomcentrale van de Benelux ten gunste van de 7 miljard wereldbewoners 
vernietigende afvalmaffia in werking heeft gesteld.  
 
Voor het gehele artikel LEES VERDER.  
 

 
Ook vergeet directeur Michel Genet van 
Greenpeace België (zie foto) in zijn persbericht te 
vermelden dat de 100% winsten van deze door 
België met miljarden euro’s gesubsidieerde 
supergroene stroom van Diederik Samsom, die 
sluipmoordende genocide pleegt op ruim 11 miljoen 
Belgen, allemaal in de zakken van de 
aandeelhouders van Eneco verdwijnen, zijnde de 
volgende 55 Nederlandse gemeenten wat in 
Nederland liberalisering wordt genoemd.  

 
Rotterdam 31,69%  
Leidschendam-Voorburg 3,44% 
Zoetermeer 2,34%  
Aalsmeer < 2,00% 
Ameland < 2,00% 
Bernisse < 2,00% 
Brielle < 2,00% 
Castricum < 2,00%  
Ferwerderadiel < 2,00%  
Gorinchem < 2,00% 
Heemstede < 2,00% 
Kollumerland c.a. < 2,00% 
Leerdam < 2,00% 
Nederlek < 2,00% 
Papendrecht < 2,00% 
Schiedam < 2,00% 
Spijkenisse < 2,00% 
Vianen < 2,00% 
Zederik < 2,00% 
 

Den Haag 16,55% 
Lansingerland 3,38%  
Pijnacker-Nootdorp 2,10% 
Alblasserdam < 2,00%  
Amstelveen < 2,00% 
Binnenmaas < 2,00% 
Capelle aan den IJssel < 2,00% 
Cromstrijen < 2,00%  
Giessenlanden < 2,00% 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude < 2,00% 
Hellevoetsluis < 2,00% 
Korendijk < 2,00% 
Lingewaal < 2,00% 
Oud-Beijerland < 2,00% 
Ridderkerk < 2,00% 
Schiermonnikoog < 2,00% 
Strijen < 2,00% 
Westvoorne < 2,00% 
Zwijndrecht < 2,00%  

Dordrecht 9,05% 
Delft 2,44%  
Achtkarspelen < 2,00% 
Albrandswaard < 2,00% 
Barendrecht < 2,00% 
Bloemendaal < 2,00% 
Castricum < 2,00% 
Dongeradeel < 2,00% 
Goeree-Overflakkee < 2,00% 
Hardinxveld-Giessendam < 2,00% 
Hendrik-Ido-Ambacht < 2,00% 
Krimpen aan den IJssel < 2,00% 
Molenwaard < 2,00% 
Ouderkerk < 2,00% 
Rijswijk < 2,00% 
Sliedrecht < 2,00% 
Uithoorn < 2,00% 
Zandvoort < 2,00% 

    
Diederik Samsom heeft zoals hierboven staat geschreven gehandeld met de voorkennis en 
wetenschap dat Nederland met haar Grondwetsherziening in 1983 daarin het volgende zelfstandige 
artikel 120 heeft opgenomen:  
 

 

http://eneco.be/nl/greenpeace-geeft-opnieuw-hoge-score-aan-eneco-voor-groene-stroom-van-bij-ons
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/groene-stroom-die-niet-zo-groen-is
http://nieuws.eneco.nl/biomassacentrale-eneco-bio-golden-raand-opgeleverd
http://jaarverslag2012.eneco.nl/governance/aandeelhouders
http://jaarverslag2012.eneco.nl/governance/aandeelhouders
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"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid 

van wetten en verdragen.” 
 

 
Daarmee heeft Nederland niet alleen de Nederlandse Grondwet, maar ook de Belgische Grondwet, de 
Grondwet in alle landen van de Europese Unie en de Grondwet in alle landen van de Verenigde 
Naties uitgeschakeld, vanwege het feit dat Nederland: 

- met het Benelux-Verdrag zit verbonden aan België en Luxemburg,  
- met de Verdragen van de Europese Unie zit verbonden aan alle landen van de Europese 

Unie, waaronder België;  
- met het Handvest van de Verenigde Naties zit verbonden aan alle landen van de Verenigde 

Naties;  

Als gevolg daarvan heeft vanuit Nederland de partijpolitiek de macht over de wereld en het 
voortbestaan van de mensheid op onze aarde overgenomen en heeft de partijpolitiek daarmee de 
rechtelijke macht buitenspel gezet. Al in 2004 heeft Nederlands Tweede Kamerlid Femke-Halsema 
van GroenLinks hierover een wetvoorstel ingediend, welke op 14 oktober 2004 door de Tweede 
Kamer is aangenomen en heeft de Eerste Kamer op 2 december 2008 (4 jaar later) daarmee 
ingestemd. Vanaf 2008 ligt de VVD dwars, waardoor een Tweede Lezing niet de wettelijk vereiste 
twee derden aan meerderheid krijgt. Voor meer toelichting daaromtrent lees hieronder de tekst die 
daarover op Wikipedia staat:      
 

        

 
 
Wetsvoorstel-Halsema 

 
Het wetsvoorstel-Halsema constitutionele toetsing is een initiatiefwetsvoorstel van het GroenLinks-Kamerlid 

Femke Halsema dat beoogt de Nederlandse Grondwet zodanig te wijzigen dat grondwettelijke toetsing van 
formele wetten in bepaalde gevallen mogelijk wordt. 
 
Formeel heeft het wetsvoorstel-Halsema de volgende naam: "Voorstel van wet van het lid Halsema houdende 
verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende 
tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de 
rechter." en heeft het dossiernummer : 28.331 

 
In deze initiatiefwet wordt aan artikel 120 Grondwet een tweede lid toegevoegd, dat luidt: 
Wetten vinden evenwel geen toepassing indien deze toepassing niet verenigbaar is met de artikelen 1, 2, derde 
en vierde lid, 3 tot en met 9, 10, eerste lid, 11 tot en met 17, 18, eerste lid, 19, derde lid, 23, tweede, derde, 
vijfde, zesde en zevende lid, 54, 56, 99, 113, derde lid, 114, 121 en 129, eerste lid. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Femke_Halsema
http://nl.wikipedia.org/wiki/Initiatiefwetsvoorstel
http://nl.wikipedia.org/wiki/GroenLinks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Femke_Halsema
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Grondwet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toetsingsrecht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Formele_wet
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Deze bepaling zou toetsing aan de subjectieve grondrechten mogelijk maken, en bovendien aan het verbod op 
de doodstraf, de regeling van de dienstplicht, de wijze van verkiezing van de Tweede Kamer en nog enkele 
andere bepalingen. 
 
Het voorstel werd op 14 oktober 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep 
Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor. Pas op 2 december 2008 werd het voorstel 

behandeld in de Eerste Kamer. Daar haalde het een nipte meerderheid. Bij hoofdelijke stemming waren er 36 
stemmen tegen (de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD en de SGP) en 37 stemmen voor (de 
aanwezige leden van de overige fracties). 
 
Voorstanders van de grondwettelijke toetsing menen dat dergelijke toetsing een goede waarborg vormt tegen 
machtsmisbruik door de overheid, tegenstanders vrezen dat een dergelijke toetsing de functie van het 

parlement uitholt om wetgeving te wegen in het algemeen belang. 
 
Tweede Lezing 

Thans wacht het wetsvoorstel op een tweede lezing. In beide Kamers is een 
tweederdemeerderheid nodig om de grondwetswijziging door te voeren. Naar verluidt, 
heeft de fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat de VVD-
fractie het voorstel in tweede lezing niet zal steunen, waarmee de VVD terugkeert naar 

de positie die zij voorheen en in eerste lezing in de Eerste Kamer innam. Een meerderheid 
van twee derden lijkt daarom onhaalbaar. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren 
(zie foto) heeft de verdediging van het wetsvoorstel overgenomen. 

 

 
Met bovengenoemd feitelijk bewijsmateriaal hebben wij zonder het inzetten van onderzoekteams, 
infiltranten en dergelijke ’s-werelds grootste criminele organisatie (vanuit Nederland) ooit volledig 
ontmanteld. Ik ben dan ook trots op België die mij de mogelijkheid heeft gegeven om deze immens 
grote criminaliteit volledig bloot te leggen. 
 

Ik ben dan ook blij dat vanaf april 2012 huidig 
voorzitter Michele Coninsx (zie foto) van Eurojust 
een Belg is en als Europa’s misdaadbestrijder 
nummer een heeft besloten om de aanpak van 
georganiseerde misdaad tussen de parketten van 
EU-lidstaten te coördineren en te verbeteren. Het op 
een dienblaadje aanleveren van deze feitelijke 
bewijsstukken van ’s-werelds grootste 
georganiseerde misdaad vanuit Nederland moet voor 
haar dan ook een geschenk uit de hemel zijn. Om die 
reden laten wij aan haar een kopie toekomen van dit 
schrijven met het verzoek om vanuit Nederland, 
België en Kroatië hiernaar een strafrechtelijk 
onderzoek te starten met een gecoördineerde aanpak 

daarvan vanuit alle parketten van de EU-lidstaten, waarmee kan worden gerekend op mijn 
medewerking als ook van de politieke partij De Groenen (Europees: De Europese Groenen Partij 
(EGP), waarvan ondergetekende A.M.L. van Rooij lid is en België vertegenwoordigt en Erik Verbeek 
van No Cancer Foundation vzw te Hasselt lid is en Kroatië vertegenwoordigt. Enkel op deze wijze 
komt een einde aan deze gigantisch grote partijpolitiek verstrengelde misdaad vanuit met name de 
Nederlandse VVD en PvdA waarmee een derde wereldoorlog wordt voorkomen, waarbij een 
ommekeer komt naar een nieuwe politiek met een nieuwe economie waarin onze kinderen en 
kleinkinderen ook nog een menswaardig leven hebben en waarin nieuwe technologieën en 
natuurproducten zoals “flaraxin” niet langer meer worden geboycot.  
 
Hiermee hebben wij het bewijs geleverd dat de Belgische partijpolitiek jaarlijks miljarden euro’s 
subsidie (Belgisch gemeenschapsgeld) uitgeeft aan de Nederlandse afvalmaffia om daarmee 
sluipmoordende chemische genocide te plegen op haar eigen ruim 11 miljoen Belgische inwoners in 
strijd met hun eigen hierop betrekking hebbende Belgische wetten, decreten en besluiten als ook 
Europese richtlijnen, verordeningen, arresten en bindende onherroepelijke uitspraken van de 
Nederlandse Raad van State waar België zich aan te houden heeft op grond van het Benelux-Verdrag 
en de verdragen van de Europese Unie.  
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Socialistische_Partij_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/GroenLinks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groep_Wilders
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groep_Wilders
http://nl.wikipedia.org/wiki/Democraten_66
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/ChristenUnie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatkundig_Gereformeerde_Partij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_Pim_Fortuyn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Kamer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liesbeth_van_Tongeren
http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.sdnl.nl/flaraxin.htm
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/kankermedicijn-dreigt-onbetaalbaar-te-worden
https://www.raadvanstate.nl/
http://www.nebelex.com/wiki/Benelux-verdrag
http://europa.eu/eu-law/treaties/index_nl.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Liesbeth_van_Tongeren.jpg
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Als Europees erkend hogere veiligheidskundige afgestudeerd aan de Katholieke Hogeschool in Oost-
Vlaanderen, waarvan u de bewijzen hierboven vindt ingelast, kan ik u vertellen dat als gevolg van met 
name deze Belgische “OpenVld / sp.a” politiek die via de Europese Unie partijen “ALDE / PEN” is 
samengesmolten met de Nederlandse “VVD / PvdA” politiek alle ruim 11 miljoen Belgen vanaf 1992 
(de implementatie van agenda 21 met als proeftuin Hasselt) een steeds groter wordende chemische 
tijdbom in hun lichaam hebben gekregen, welke met de huidige Belgische politiek dagelijks in een snel 
tempo groeit.  
 
Deze chemische tijdbom komt niet tot een ontploffing, zoals een kogel, welke bij Pim Fortuyn de 
zichtbare dood tot gevolg heeft gehad. De kogel die Pim Fortuyn heeft vermoord kwam overigens niet 
uit de revolver van Volkert van der Graaf maar van een tweede schutter vanwege het simpele feit dat 
de kogel in zijn hoofd, waaraan Pim Fortuyn is overleden, een ander kaliber had als de kogel waarmee 
Volkert van der Graaf in de buik van Pim Fortuyn (zie foto) heeft geschoten. Wie daar daadwerkelijk 
hebben achter gezeten kunt u lezen in de twee boeken die de bekende Nederlandse vrouw Ine Veen 
(zie foto) heeft geschreven over Pim Fortuyn en A.M.L. van Rooij te weten:  

 

 “Moord namens de ‘Kroon’?” en  
 

 “Alarm... U wordt vergiftigd!', zal de wereld ten onder gaan 
             aan gif, milieu en bedrog?”   

 

Wij raden iedereen aan om die boeken te lezen, waarmee duidelijk zal worden wat de Nederlandse 
“VVD / PvdA” politiek wereldwijd allemaal heeft aangericht en met hun huidige kabinet Rutte II (VVD / 
PvdA) nog steeds blijven voortzetten. De covers van deze twee boeken vindt u hieronder ingelast:  

 
Deze steeds groter wordende chemische tijdbom in alle ruim 11 miljoen nog levende Belgen komt niet 
zichtbaar tot ontploffing als een kogel maar is veel gevaarlijker. Het veroorzaakt een jarenlange 
sluipmoordende ziekte, waarna de vergiftigingsdood (waaronder kanker) volgt.  
 
Het aantal Belgen (en door toedoen van de Nederlandse en Belgische regeringen miljarden  
wereldbewoners) die overeenkomstig dit ziektebeeld zal sterven verloopt volgens een e-macht zoals u 
die hieronder vindt bijgevoegd.      
 

Vanaf 1992 (met de implementatie van agenda 21 met als proeftuin 
Hasselt) is de vergiftiging wereldwijd op grote schaal begonnen, die tot 
een op steeds jongere leeftijd tot de vergiftigingsdood (waaronder kanker) 
leidt, welke binnen 5 jaar op de “0” van de x-as op de naastliggende 
kromme uitkomt als daarmee op de hierboven beschreven wijze wordt 
doorgegaan.  
 
In de jaren daarna loopt het volgens de steile lijn naar “1” en “2” van de x-
as exponentieel op met als gevolg miljoenen Belgische vergiftigingsdoden 
en meer dan een miljard vergiftigingsdoden binnen 5 tot 10 jaar (vóór 
2025) als hiermee niet abrupt wordt gestopt en nieuwe technologieën en 
natuurproducten zoals “flaraxin” nog langer worden geboycot. 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/agenda-21
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pim_Fortuyn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkert_van_der_Graaf
http://www.hbvl.be/cnt/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
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
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/agenda-21
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-populatie-agenda-21
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-populatie-agenda-21
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/milieuproblemen-bestaan-niet
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/kankermedicijn-dreigt-onbetaalbaar-te-worden
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ine_Veen.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pim_Fortuyn_-_May_4.jpg
http://www.ineveen.nl/
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Annemie Turtelboom (OpenVld)(zie foto) heeft, als Europese 
Unie partijgenoot (ALDE) van Annemarie Jorritsma (VVD), in deze 
gesubsidieerde vergiftiging van ruim 11 miljoen Belgen vanuit 
Nederland nog zoveel vertrouwen dat zij daarnaar als voormalig 
federaal minister van Binnenlandse Zaken en Justitie nooit een 
strafrechtelijk dan wel parlementair onderzoek heeft gestart en als 
huidig ongrondwettig Vlaams minister van Financiën, Begroting en 
energie hieraan reeds honderden miljoenen euro’s 
overheidssubsidie (Vlaams gemeenschapsgeld) heeft uitgegeven, 
waardoor de Vlaamse Overheid over het jaar 2015 een tekort 
heeft van 550 miljoen euro en de ruim 11 miljoen met 

overheidssubsidie vergiftigde Belgen niet meer naar behoren kunnen worden geholpen. Aan haar zal 
dan ook een kopie worden verstuurd van dit schrijven in de hoop dat op grond van de inhoud hiervan 
haar vertrouwen in de genezingskracht? van de vergiftiging van ruim 11 miljoen Belgen met miljoenen 
kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) en andere zeer giftige kankerverwekkende 
stoffen als ook de radioactieve stof Radium 226 (met een halfwaardetijd van 1600 jaar) waarmee de 
Remo-Stort in Houthalen Helchteren van Group Machiels is overgoten in hernieuwde energie onder de 
dekmantels van “Cleantech” en “Closing the Circle” niet de oplossing is om daarmee het (zo goed als 
zeker) huidig al met arseenzuur en Chroom VI (en mogelijk ook met Radium 226) verontreinigde 
drinkwater in met name de gemeenten Heusden-Zolder en Houthalen- Helchteren te ontgiften.  
 

Ingrid Lieten (sp.a)(zie foto) als Europese Unie partijgenoot (PES) 
van Diederik Samsom (PvdA) heb ik (A.M.L. van Rooij) vanuit mijn 
persoonlijke  plicht als gebuur (vanaf 1 januari 2011 samen met mijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen wonende in onze woning op 
het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven) niet kunnen 
overtuigen dat zij als voormalig ongrondwettig Vlaams minister van 
Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoede bestrijding 

beter geen overheidssubsidie kon geven aan de “Cleantech” en “Closing the Circle” projecten van 
Group Machiels. Ondanks die voorkennis heeft zij daarvoor toch (honderden) miljoenen euro’s 
overheidssubsidie (Vlaams gemeenschapsgeld) uitgegeven. Korte tijd daarna is Erik Verbeek van No 
Cancer Foundation vzw (als voormalig sp.a-lid) door Ingrid Lieten persoonlijk uit de sp.a gezet, zonder 
zich daartegen te hebben kunnen verweren en heeft voormalig sp.a voorzitter Ronny Switten van 
Hasselt en Zonhoven zich teruggetrokken als voorzitter en als sp.a raadslid van de gemeente 
Zonhoven.  
 

Direct daarna (op 29 augustus 2013) heeft burgemeester Johny De Raeve (zie 
foto)(OpenVld) van Zonhoven met instemming van zijn partijgenoot minister van 
justitie Annemie Turtelboom (OpenVld) met instemming van de grootste oppositie 
partij van Zonhoven (sp.a) onder Limburgs voorzitterschap van Ingrid Lieten (sp.a) de 
woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vanaf 29 augustus 2013 als 
ONBEWOOND laten registreren en A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen uitgeschreven uit het bevolkingsregister 
van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijkregister. Dit ondanks 

de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen daarin vanaf 1 januari 2011 wonen in overeenstemming 
met zijn in België geregistreerde huurovereenkomst, welke pas op  
1 januari 2020 afloopt en daarin ook na 29 augustus 2013 zijn blijven wonen. Ook 
verantwoordelijk Belgisch minister Jan Jambon (N-VA) van Binnenlandse Zaken (zie 
foto) heeft tot op de dag van vandaag hieraan stilzwijgend zijn medewerking verleend.  
 
Wat daarvan de gevolgen zijn voor A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn 
intussen overleden ouders, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden, en alle 
overige daaraan verbonden slachtoffers en hoe extreem ver de Belgische regering daarmee is gegaan 
onder de opvolgende verantwoordelijke ministers van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom 
(Open VLD), Joëlle Milquet (cdH) en Jan Jambon (N-VA) in strijd met de volgende hieronder ingelaste 
artikelen van het HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE: 
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Artikel 15 
De vrijheid van beroep en het recht te werken 

 
1. Eenieder heeft het recht te werken en een vrijelijk gekozen of aanvaard beroep uit te oefenen. 

 
2. Iedere burger van de Unie is vrij, in iedere lidstaat werk te zoeken, te werken, zich te vestigen en 

diensten te verrichten. 
 

3. Onderdanen van derde landen die het toegestaan is op het grondgebied van de lidstaten te werken, 
hebben recht op arbeidsvoorwaarden die gelijkwaardig zijn aan die welke de burgers van de Unie 
genieten 

 
Artikel 16 

De vrijheid van ondernemerschap 

 
De vrijheid van ondernemerschap wordt erkend overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale 
wetgevingen en praktijken. 
 

Artikel 17 
Het recht op eigendom 

 
1. Eenieder heeft het recht de goederen die hij rechtmatig heeft verkregen, in eigendom te bezitten, te 

gebruiken, erover te beschikken en te vermaken. Niemand mag zijn eigendom worden ontnomen, 
behalve in het algemeen belang, in de gevallen en onder de voorwaarden waarin de wet voorziet en 
mits het verlies tijdig op billijke wijze wordt vergoed. Het gebruik van de goederen kan bij wet worden 
geregeld, voor zover het algemeen belang dit vereist. 
 

2. Intellectuele eigendom is beschermd. 
 

Artikel 18 
Het recht op asiel 

 
Het recht op asiel is gegarandeerd met inachtneming van de voorschriften van het Verdrag van Genève van 28 
juli 1 9 5 1  en het Protocol van 31 januari 1 9 6 7  betreffende de status van vluchtelingen, en overeenkomstig het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: 
„de Verdragen” genoemd). 
 

Artikel 20 
Gelijkheid voor de wet 

 
Eenieder is gelijk voor de wet. 

Artikel 21 
Non-discriminatie 

 
1. Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, 

genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot 
een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is 
verboden.  
 

2. Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen ervan, is iedere 
discriminatie op grond van nationaliteit verboden. 
 

Artikel 33 
Het beroeps- en gezinsleven 

 
1. Het gezin geniet bescherming op juridisch, economisch en sociaal vlak. 

 
2. Teneinde beroeps- en gezinsleven te kunnen combineren, heeft eenieder recht op bescherming tegen 

ontslag om een reden die verband houdt met moederschap, alsmede recht op betaald moeder- 
schapsverlof en recht op ouderschapsverlof na de geboorte of de adoptie van een kind. 
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Artikel 34 
Sociale zekerheid en sociale bijstand 

 

1. De Unie erkent en eerbiedigt onder de door het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en 
praktijken gestelde voorwaarden het recht op toegang tot socialezekerheidsvoorzieningen en sociale 
diensten die bescherming bieden in omstandigheden zoals moederschap, ziekte, arbeidsonge¬vallen, 
afhankelijkheid of ouderdom, alsmede bij verlies van arbeid. 
 

2. Eenieder die legaal in de Unie verblijft en zich daar legaal verplaatst, heeft recht op sociale-
zekerheidsvoorzieningen en sociale voordelen overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale 
wetgevingen en praktijken. 
 

3. Om sociale uitsluiting en armoede te bestrijden, erkent en eerbiedigt de Unie het recht op sociale 
bijstand en op bijstand voor huisvesting, teneinde eenieder die niet over voldoende middelen beschikt, 
onder de door het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden 
een waardig bestaan te verzekeren. 
 

Artikel 35 
De gezondheidszorg 

 
Eenieder heeft recht op toegang tot preventieve gezondheidszorg en op medische verzorging onder de door de 
nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden. Bij de bepaling en de uitvoering van het beleid en 
het optreden van de Unie wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd. 

 
Artikel 39 

Actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement 

 
1. Iedere burger van de Unie heeft actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees 

Parlement in de lidstaat waar hij verblijf houdt, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die 
staat. 
 

2. De leden van het Europees Parlement worden gekozen door middel van rechtstreekse, vrije en 
geheime algemene verkiezingen. 
 

Artikel 40 
Actief en passief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen 

 
Iedere burger van de Unie heeft actief en passief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waar 
hij verblijf houdt, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat. 
 

Artikel 41 
Recht op behoorlijk bestuur 

 
1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 
 

 
2. Dit recht behelst met name: 

a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige 
individuele maatregel wordt genomen;  

b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming 
van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het 
zakengeheim:  

c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 
 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door haar 
personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 
beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 
 

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en 
moet ook in die taal antwoord krijgen. 
 

 
 
 



24 
© 

 
Artikel 45 

Vrijheid van verkeer en van verblijf 

 
1. Iedere burger van de Unie heeft het recht zich vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen 

en er vrij te verblijven. 
 

2. De vrijheid van verkeer en van verblijf kan overeenkomstig de Verdragen worden toegekend aan 
onderdanen van derde landen die legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven.. 

 
Artikel 47 

Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht 

 
Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft recht op 
een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde voorwaarden. 
 
Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door 
een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de mogelijkheid zich te 
laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen. 
 
Rechtsbijstand wordt verleend aan degenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, 
voor zover die bijstand noodzakelijk is om de daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen. 

 

 
met het oogmerk om ten gunste van enkelen, vanuit een wereldwijd opererende partijpolitieke 
georganiseerde misdaad, onrechtmatig honderden miljarden euro’s te verkrijgen uit het bewust 
vergiftigen van 7.000.000.000 wereldbewoners met miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerde 
meest giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) in zeer 
ernstige mate in strijd met het hieronder ingelaste artikel 37 van het HANDVEST VAN DE 
GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE: 
 

 
Artikel 37 

Milieubescherming 

 
Een hoog niveau van milieubescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu moeten worden 
geïntegreerd in het beleid van de Unie en worden gewaarborgd overeenkomstig het beginsel van duurzame 
ontwikkeling. 

 

 
kunt u hieronder lezen:  
 

Burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) en schepenen van Zonhoven hebben 
doelbewust met stilzwijgende toestemming van de opvolgende Belgische ministers 
van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD), Joëlle Milquet (cdH) en 
Jan Jambon (N-VA) in strijd met bovengenoemde artikelen van het HANDVEST 
VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE in bijna 5 jaar tijd bij A.M.L. 
van Rooij (zie foto), J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn intussen overleden 
ouders, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 

Holding B.V., cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen 
van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en 
Heusden, en alle overige daaraan verbonden slachtoffers het volgende veroorzaakt:  
    

1. A.M.L. van Rooij heeft na bijna 5 jaar lang onafgebroken verblijf in België nog steeds geen 
Belgische identiteitskaart;  
 

2. A.M.L. van Rooij staat vanaf 29 augustus 2013 in geen enkel land binnen de Europese Unie 
(als ook daarbuiten) meer ingeschreven in een Rijksregister van een land en/of 
bevolkingsregister van een gemeente, waarmee A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 
geen EU-burger meer is;  
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/aan-burgemeester-en-schepenen-van-zonhoven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_Vlaamse_Liberalen_en_Democraten
http://www.zonhoven.be/startpagina-2010.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Turtelboom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_Vlaamse_Liberalen_en_Democraten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Centre_d%C3%A9mocrate_humaniste
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Jambon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Vlaamse_Alliantie
http://www.dommeldal.eu/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.degroenen.nl/
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/ad-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
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3. A.M.L. van Rooij heeft vanaf 11 juli 2013 geen rechtsgeldig Nederlands paspoort meer, 
waardoor hij België niet meer uit kan omdat hij ook niet beschikt over een Belgische 
identiteitskaart; 
       

4. A.M.L. van Rooij is vanaf 15 januari 2013 juridisch gescheiden van zijn echtgenote J.E.M. van 
Rooij van Nunen, omdat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode enkel A.M.L. van 
Rooij vanaf 15 januari 2013 (veel te laat) ambtshalve hebben uitgeschreven uit de GBA van 
de gemeente Sint-Oedenrode naar zijn woning tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België) waar A.M.L. van Rooij (veel te laat) vanaf 15 oktober 2012 (dus 
dubbel ingeschreven heeft gestaan tot 15 januari 2013) staat ingeschreven in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister en vanaf 29 
augustus 2013 daar ambtshalve weer is uitgeschreven door de gemeente Zonhoven, 
waardoor A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 geen EU-burger meer is. Dit met de 
wetenschap dat A.M.L. van Rooij is blijven wonen in zijn woning, tevens hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) in overeenstemming met zijn in Belgie 
geregistreerde huurovereenkomst, welke pas op 1 januari 2020 afloopt.  
 

5. J.E.M. van Rooij van Nunen heeft na bijna 4,3 jaar lang samen met haar echtgenoot A.M.L. 
van Rooij te hebben gewoond op haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) nog steeds geen Belgische identiteitskaart;  
 

6. J.E.M. van Rooij van Nunen is door de gemeente Sint-Oedenrode tot 29 maart 2015 nooit 
uitgeschreven geweest uit de GBA van Sint-Oedenrode, terwijl zij vanaf 14 januari 2013 (veel 
te laat en vanaf 14 januari 2013 tot 29 augustus 2013 dubbel heeft ingeschreven gestaan) 
stond ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische 
Rijksregister en vanaf 29 augustus 2013 daar ambtshalve weer is uitgeschreven door de 
gemeente Zonhoven, waardoor J.E.M. van Rooij van Nunen vanuit Nederland  als gescheiden 
van haar echtgenoot A.M.L. van Rooij tot 29 maart 2015 nog EU-burger was, maar als 
gehuwd met haar echtgenoot A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 geen EU-burger meer 
is. Dit met de wetenschap dat A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij 
van Nunen is blijven wonen in zijn woning, tevens hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België) in overeenstemming met zijn in België geregistreerde 
huurovereenkomst, welke pas op 1 januari 2020 afloopt.  
 

7. J.E.M. van Rooij van Nunen is op 29 maart 2015 met terugwerkende kracht vanaf 27 januari 
2015 uitgeschreven uit de gemeentelijk basisadministratie (GBA) van Sint-Oedenrode naar 
België zonder opgaaf van het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waar ze al vanaf 1 
januari 2011 samen met haar echtgenoot A.M.L. van Rooij woont en haar hoofdverblijfplaats 
heeft en waar ze vanaf 14 januari 2013 tot 29 augustus 2013 onder Rijksnummer: 
55.09.20.510-11 ingeschreven is geweest in de bevolkingsregister van de gemeente 
Zonhoven en het Belgische Rijksregister samen met haar echtgenoot A.M.L. van Rooij die 
vanaf 15 oktober 2012 tot 29 augustus 2013 onder Rijksnummer: 53.03.10.603-37 stond  
ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische 
Rijksregister.                
                

8. J.E.M. van Rooij van Nunen heeft vanaf 19 januari 2014 geen rechtsgeldig Nederlands 
paspoort meer, waardoor zij België niet meer uit kan omdat die ook niet beschikt over een 
Belgische identiteitskaart; 
 

9. De gemeente Sint-Oedenrode heeft op 29 januari 2015 maar liefst 12 of 13 containers aan 
eigendommen gestolen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen, 
uit de woningen en bijgebouwen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
waarvan A.M.L van Rooij de eigenaar was en nog steeds is.  
 

10. De gemeente Sint-Oedenrode heeft beslist dat zij de op 29 januari 2015 gestolen 12 of 13 
containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen 

http://www.sint-oedenrode.nl/
http://www.sint-oedenrode.nl/
http://www.sint-oedenrode.nl/
http://www.sint-oedenrode.nl/
http://www.sint-oedenrode.nl/
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op 1 mei 2015 gaan verkopen aan derden en/of laten vernietigen en dat A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen daarvoor maar liefst € 7.531,24 EURO aan de gemeente Sint-
Oedenrode moeten betalen. De dief die voor het stelen honderdduizenden euro’s aan 
eigendommen ook daarvoor nog riant moet worden betaald, gekker moet het niet 
worden.   
 

11. B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode heeft met de hulp van de 
gemeente Sint-Oedenrode zonder enig onderliggend vonnis, arrest, beschikking of beslissing 
van een rechtbank in Nederland of België (wat ook onmogelijk is omdat A.M.L. van Rooij 
vanaf 29 augustus 2013 geen EU-burger meer is) vanaf 13 februari 2015 de woningen  op het 
adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode  met bijbehorende bijgebouwen en zo’n zes 
hectare grond op de percelen  P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 zich 
onwettig toegeëigend en van een ander slot voorzien, waardoor de wettige eigenaar A.M.L. 
van Rooij niet meer in zijn eigen woningen kan en ook zijn daarin gevestigde bedrijven  
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen 
er niet meer in kunnen. Ook zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen kan niet meer in haar 
woning op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) ondanks het feit 
dat zij in de GBA van Sint-Oedenrode tot 29 maart 2015 nog stond geregistreerd dat zij daar 
woont en uitschrijven onmogelijk is zolang de gemeente Zonhoven (België) haar niet met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 inschrijft in het bevolkingsregister van de 
gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister in overeenstemming met hun in België 
geregistreerde huurovereenkomst, welke pas op 1 januari 2020 afloopt.  
   

12. B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode heeft met de hulp van de 
gemeente Sint-Oedenrode zonder enig onderliggend vonnis, arrest, beschikking of beslissing 
van een rechtbank in Nederland of België (wat ook onmogelijk is om dat A.M.L. van Rooij 
vanaf 29 augustus 2013 geen EU-burger meer is) vanaf 13 maart 2015 de brievenbussen van 
de woningen  op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode  van een slot voorzien, 
waardoor J.E.M. van Rooij van Nunen in Nederland en België geen post meer kan ontvangen 
en ook de daarin gevestigde bedrijven  Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen geen post meer kunnen ontvangen. 
 

13. A.M.L. van Rooij heeft vanaf 21 april 2010 te maken met dubbele woonlasten en leefkosten;  
 

14. A.M.L. van Rooij heeft vanaf 21 april 2010 geen inkomsten meer; 
 

15. het bedrijf Camping en Pensionstal ‘Dommelal’ heeft vanaf 21 april 2010 meer kosten dan 
inkomsten; 
 

16. het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft vanaf 21 april 2010 geen inkomsten meer;  
 

17. het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft vanaf 21 april 2010 haar cliënten niet meer kunnen 
bijstaan in de vele lopende en nieuwe rechtszaken in Nederland. Enkel de schade voor 
cliënten beloopt daardoor al miljoenen euro’s;  
  

18. het bedrijf Van Rooij Holding B.V. heeft vanaf 21 april 2010 geen inkomsten meer;  
 

19. de politieke partij De Groenen, afdelingen Sint-Oedenrode en Heusden, heeft vanaf 21 april 
2010 niet kunnen meedoen aan de gemeenteraadverkiezingen van Sint-Oedenrode en 
Heusden, aan de provinciale verkiezingen voor de provinciale Staten van Noord-Brabant en 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, aan de verkiezingen van voor de waterschappen De 
Dommel en Maas en Aa en de verkiezingen van het Europese parlement. Een grotere 
verkiezingsfraude is ondenkbaar.  
 

20. A.M.L. van Rooij heeft vanaf 21 april 2010 niet meer kunnen stemmen bij verkiezingen; 
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21. A.M.L. van Rooij en  J.E.M. van Rooij hebben vanaf 1 januari 2011 niet kunnen stemmen bij  
de gemeenteraadsverkiezingen in Zonhoven (België) en bij de laatste verkiezingen voor het 
Europese Parlement;  
 

22. A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen hebben vanaf 1 januari 2011 in België 
(Vlaanderen) niet de wettelijk verplichte zorgverzekering kunnen verkrijgen, waaruit 
aantoonbare gezondheidsschade is ontstaan; 
 

23. A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen hebben vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 jaar 
lang) in België en Nederland fiscale fraude moeten plegen; 
 

24. het bedrijf Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 jaar lang) 
in België en Nederland fiscale fraude moeten plegen; 
 

25. het bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 jaar lang) in 
België en Nederland fiscale fraude moeten plegen; 
 

26. het bedrijf Van Rooij Holding B.V. heeft vanaf 1 januari 2011 (ruim 4 jaar lang) in België en 
Nederland fiscale fraude moeten plegen; 
 

27. A.M.L. van Rooij heeft vanaf 21 april 2010 (bijna 5 jaar lang) in België rond moeten rijden in 
een auto met een Nederlands kenteken en daarmee een strafbaar feit en fiscale fraude 
gepleegd; 
 

28. J.E.M. van Rooij van Nunen heeft vanaf 1 januari 2011 (bijna 4,3 jaar lang) in België rond 
moeten rijden in een auto met een Nederlands kenteken en daarmee een strafbaar feit en 
fiscale fraude gepleegd; 
 

29. A.M.L. van Rooij, J.E.M van Rooij van Nunen en zijn bedrijven Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. hebben maar liefst bijna vijf jaar lang extreem 
hoge kosten moeten maken aan het voeren van rechtszaken, aan extra werkzaamheden van 
onze accountant, etc, etc, wat de Nederlandse en Belgische overheid miljoenen euro’s heeft 
gekost, wat op de Nederlandse en Belgische belastingbetalers wordt verhaald.   
 

30. Zolang A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij niet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2011 worden ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het 
Belgische Rijksregister van België en aan hen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 
geen Belgische identiteitskaart wordt verleend blijft deze misdaad onder verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid van de Belgische Staat, namens deze huidig minister Jan Jambon (N-
VA) van Binnenlandse Zaken, voortduren. Daarmee heeft de Belgische Staat de rechtspraak 
waarin A.M.L. van Rooij, J.E.M van Rooij van Nunen en zijn bedrijven Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. als ook de politieke partij De Groenen, afdelingen 
Sint-Oedenrode en Heusden, zijn betrokken volledig platgelegd. Dit omdat geen enkele 
rechter of raadsheer binnen de Europese Unie (waaronder Nederland en België) rechtszaken 
in behandeling mag nemen waarin een natuurlijk persoon is betrokken die binnen geen enkel 
land en/of gemeente binnen de Europese Unie staat ingeschreven.  
 

31. Zolang A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen niet met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2011 worden ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en 
het Belgische Rijksregister en hun woning met ondergrond op het adres Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (waarop tot 1 januari 2020 in overeenstemming met de Belgische Huurwet 
geregistreerde huurovereenkomst rust als hoofdverblijfplaats) nog als ONBEWOOND blijft 
geregistreerd in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische 
Rijksregister, betekent dat betreffende woning met bijbehorende ondergrond niet meer tot de 
Belgische en de Europese Unie behoort. Dit omdat de daarin wonende A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen in geen enkel land en/of gemeente binnen de Europese Unie zijn 
ingeschreven. Daarmee is de woning op het adres Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven met 
ondergrond een nieuw land geworden wat niet tot de Europese Unie behoort en als 
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belastingparadijs kan functioneren voor 7 miljard wereldbewoners. Vooralsnog gaan wij ervan 
uit dat de Belgische Staat, namens deze verantwoordelijk minister Jan Jambon (N-VA), dat 
niet ten uitvoer gebracht wenst te hebben.  
 

Een kopie van dit schrijven, wat uiteraard ook aan VVD- vriend PvdA-fractievoorzitter Diederik 
Samsom en vele andere direct of indirect betrokkenen zal worden verstuurd (wat feitelijk 7 miljard 
wereldbewoners zijn met alle bijbehorende regeringen) laten wij dan ook uitgaan aan de Belgische 
Staat, namens deze verantwoordelijk minister Jan Jambon (N-VA) (zie foto), met het nadrukkelijke 
verzoek:  
 

1. Om vóór uiterlijk 21 april 2015 (de dag waarop A.M.L. van Rooij onafgebroken 5 jaar in België 
verblijft) te hebben beslist dat A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 in overeenstemming met hun 
geregistreerde huurovereenkomst, welke gelieerd is aan de aangetekende brief d.d. 6 mei 
2010, waarin politiek asiel is aangevraagd bij verantwoordelijk minister Joëlle Milquet, Vice-
Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, 
Kunstlaan 7; 210 Brussel, te hebben uitgeschreven uit de GBA van de gemeente Sint-
Oedenrode naar onze hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) waar ze 
met terugwerkende kracht worden ingeschreven vanaf 1 januari 2011 overeenkomstig hun in 
België geregistreerde huurovereenkomst  en vanaf 1 januari 2011 met terugwerkende kracht 
een Belgische identiteitskaart krijgen verstrekt. Dit omdat de Belgische Staat in afstemming met 
de Staat der Nederlanden dat op grond van de feitelijke inhoud van dit schrijven ingevolge het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie grondwettelijk verplicht is.   
 

2. Om vóór uiterlijk 21 april 2015 (de dag waarop A.M.L. van Rooij onafgebroken 5 jaar in België 
verblijft) te hebben beslist dat B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode op 
uiterlijk 21 april 2015 de onwettig verkregen sleutels van de woningen op het adres ’t Achterom 
9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met bijbehorende bijgebouwen moet hebben 
overhandigd aan wettig eigenaar A.M.L. van Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) omdat de Belgische Staat in afstemming met de Nederlandse Staat dat op 
grond van de feitelijke inhoud van dit schrijven ingevolge het Handvest van de Grondrechten 
van de Europese Unie grondwettelijk verplicht is.   
 

3. Om vóór uiterlijk 21 april 2015 (de dag waarop A.M.L. van Rooij onafgebroken 5 jaar in België 
verblijft) te hebben beslist dat de in opdracht van gemeentesecretaris Fred Schriever, namens 
deze toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek, door de gemeente Sint-Oedenrode op 
29 januari 2015 gestolen 12 of 13 containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. 
van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en 
de politieke Partij De Groenen, op uiterlijk 21 april 2015 zijn teruggebracht op de plaats waar de 
gemeente Sint-Oedenrode ze heeft gestolen, te weten op de parkeerplaats van het perceel P 
526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat 
daaruit niets kan worden weggehaald. Dit omdat de Belgische Staat in afstemming met de 
Nederlandse Staat dat op grond van de feitelijke inhoud van dit schrijven ingevolge het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie grondwettelijk verplicht is.   

 
waarna A.M.L. van Rooij (zie foto) samen met zijn echtgenote met het tonen 
van hun vóór 21 april 2015 verkregen vanaf 1 januari 2011 rechtsgeldige 
Belgische identiteitskaart met terugwerkende kracht hun Nederlandse verlopen 
paspoorten kunnen laten verlengen, waarna ze niet meer langer in België 
zitten opgesloten en weer de grens naar Nederland over kunnen om in 
Nederland door een erkende taxateur de bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij 
van Nunen, zijn gezin, zijn intussen overleden ouders, zijn bedrijven Camping 
en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij 
Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen 
van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, zijn politieke partij De Groenen, 

afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige daaraan verbonden slachtoffers aangerichte 
schade vanaf 21 april 2010 in een taxatierapport te kunnen laten vaststellen, welke door de Belgische 
Staat zal moeten worden vergoed.  

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
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De Belgische Staat kan vervolgens deze schade weer verhalen op de Nederlandse Staat omdat dit 
alles het gevolg is van de Nederlandse herziening van de Grondwet in 1983 met het daarin 
opgenomen zelfstandige artikel 120;  

 

 
"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid 

van wetten en verdragen.” 
 

 
welke Nederland voorafgaande  aan het inwerking treden ervan ingevolge het Benelux-Verdrag, de 
Verdragen van de Europese Unie en het Handvest van de Verenigde Naties (waaraan ook België zit 
verbonden) in overeenkomstig met het politieke testament van Koning Leopold III van 25 februari 
2011 door het Hof van Cassatie van België had moeten laten toetsen aan de Belgische Grondwet van 
7 februari 1831 met de wijzigingen van 7 september 1893, 15 november 1920, 7 februari, 24 augustus 
en 15 oktober 1921, welke op 25 februari 1944 van kracht was en Grondwettelijk nog steeds van 
kracht is, waarmee de ongrondwettigheid van het Hof van Cassatie van België vanaf 19 juli 1945 is 
opgeheven en alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen met België, waaronder het 
Benelux-Verdrag, de Verdragen van de Europese Unie en het handvest van de Verenigde Naties 
alsnog zijn getoetst door het Hof van Cassatie van België aan de Belgische Grondwet die op 25 
februari 1944 van kracht was.  
 
Met dank aan de Belgische Koning Leopold III 
 

 
 
 
 
 

 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen  
Hazendansweg 36A,  3520 Zonhoven (België) 

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

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

 
Dat de door uw bestuur van de Dienst aangewezen bewaarder mr. W.F.L. (Wilma) 
van der Bruggen (zie foto) daarmee met boze opzet als zodanig deze gigantische  
schade heeft veroorzaakt bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, 
zijn intussen overleden ouders, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten van het Ecologisch Kennis 

Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, zijn 
politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige daaraan verbonden 
slachtoffers, waaraan de 6 miljard wereldbewoners vergiftigde afvalmaffia miljarden euro’s voordeel 
hebben gehad heeft zij zelf schriftelijk bevestigd. Als bikkelhard juridisch bewijs daarvoor vindt u 
bijgevoegd ons bij aangetekende brief d.d. 23 maart 2015 (AvR/JvN/23032015/BZ) verstuurde 
bezwaarschrift tegen: 

1. de weigering van bewaarder mr. W.F.L. van der Bruggen van het Kadaster om een 
kennisgeving toe te sturen van haar op 18 februari 2015 om 14:40 uur onder akte 65739/19 
opgemaakte akte in de Basisregistratie Kadaster, waarmee de registratie van de percelen P 
525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 van het adres ’t Achterom 9/9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, zijn gewijzigd van eigenaar A.M.L. van Rooij, wonende op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) naar eigenaar B.C.M. Jansen, wonende op het 
adres Ollandseweg 117, 5491XA, Sint-Oedenrode;  

http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/
http://www.degroenen.eu/
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2. de weigering van bewaarder mr. W.F.L. van der Bruggen van het Kadaster om een besluit te 

nemen op onze bij e-mail d.d. 4 maart 2015 (23:40 uur) verstuurde klacht aan bewaarder mr. 
W.F.L. van der Bruggen;  

met het nadrukkelijke verzoek bovengenoemde weigeringen om te beschikken (fictief besluit) te 
vernietigen en  op grond van de inhoud van dit bezwaarschrift vóór uiterlijk 3 april 2015 met een 
voor beroep vatbaar besluit te hebben beslist dat de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 
XD te Sint-Oedenrode, met onderliggende percelen sectie  P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 
516 en P 517 met terugwerkende kracht vanaf  18 februari 2015 om 14:40 uur weer worden 
geregistreerd op de rechtmatige eigenaar A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (België)(zie productie 7). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en 
die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Daarop heeft verantwoordelijk 
hoofdbewaarder mr. W.F.L. van der Bruggen van het Kadaster een reactiebrief verstuurd met letterlijk 
de volgende inhoud (zie productie 8). 
 

 
 
Directie Landregistratie en Geografie 
Team Bezwaren, Klachten  
en Kwaliteitsmetingen  
 
 

Post/retouradres  
Postbus 668, 7300 AR APELDOORN 

 

 
Datum 13 maart 2015 
 
Onderwerp: Uw schrijven d.d. 4 maart 
 
Behandeld door BKK team 
 
Directe nummers 
T 088 183 22 43, F 088 183 20 82 
bkk.team@kadaster.nl 
 
Ons kenmerk: Ticket 0050200585 
Blad 1 van 1 

 
Dhr A.M.L. van Rooij, 
 
Hazendansweg 36A, 
3520 ZONHOVEN (België) 
 
Geachte heer Van Rooij, 
 
Uw bezwaar heb ik op 24 maart 2015 ontvangen. We hebben uw bezwaar geregistreerd onder kenmerk: 
0050200585 . 
 
Wij streven ernaar u voor 5 mei 2015 antwoord te geven.  

 
U kunt uw bezwaarschrift schriftelijk richten aan: 
 
Met vriendelijke groet, 

Mr. W.F.L. (Wilma) van der Bruggen 
Bewaarder van het kadaster en de openbare registers 

 

   
Met de volgende berichtgeving:  
 

 
Wij streven ernaar u voor 5 mei 2015 antwoord te geven. 
 

  
heeft hoofdbewaarder Mr. W.F.L. (Wilma) van der Bruggen, buiten het bestuur van de Dienst van het 
Kadaster om, beslist dat op ons bezwaarschrift d.d. 23 maart 2015 (AvR/JvN/23032015/BZ) tegen  
 
 
 
 

mailto:bkk.team@kadaster.nl
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haar weigering om te beslissen ook geen beslissing neemt (laat nemen door het bestuur van de 
Dienst) waartegen beroep kan worden aangetekend bij de rechtbank Oost-Brabant te  
’s-Hertogenbosch maar naar eigen goeddunken tot minimaal 5 mei 2015 (of mogelijk nog jaren langer) 
wacht met het antwoord geven (geen beslissing nemen) op ons bezwaarschrift d.d. 23 maart 2015 
tegen haar weigering om te beslissen. Dit met de voorkennis en wetenschap dat na  
1 mei 2015 de gemeente Sint-Oedenrode, op grond van haar valselijke in het kadaster opgenomen 
authentieke gegevens, de op 29 januari 2015 gestolen 12 of 13 containers aan eigendommen van 
A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen op 1 mei 2015 gaan verkopen aan derden en/of laten 
vernietigen en dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen daarvoor maar liefst € 7.531,24 
EURO aan de gemeente Sint-Oedenrode moeten betalen.  
 
In artikel 117, eerste lid, van de Kadasterwet staat letterlijk het volgende geschreven:  

 
Hoofdstuk 9. Overige en slotbepalingen 

 
Artikel 117 

1. De Dienst is jegens betrokkenen aansprakelijk voor de schade die zij lijden, doordat in strijd 
met de wet een inschrijving is geweigerd of geschied 

  

 
Op grond van bovengenoemde feiten is onmiskenbaar komen vast te staan dat ingevolge artikel 117, 
eerste lid, van de Kadasterwet de Dienst van het Kadaster alle schade moet betalen die het heeft 
aangericht bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn intussen overleden 
ouders, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van 
Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., cliënten van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, 
zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige daaraan 
verbonden slachtoffers vanaf het tijdstip (datum) de registratie van de valselijke authentieke gegevens 
in strijd met artikel 7f en bijbehorend artikel 48 van de Kadasterwet is begonnen.  
 
Wij richten aan het bestuur van de Dienst van het Kadaster dan ook het nadrukkelijke verzoek om op 
grond van de inhoud van dit verzoekschrift vóór uiterlijk 21 april 2015 te hebben beslist:  
 

1. dat de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met 
onderliggende percelen sectie  P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 met 
terugwerkende kracht vanaf  18 februari 2015 om 14:40 uur weer worden geregistreerd op de 
rechtmatige eigenaar A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België)  
 

2. dat overeenkomstig artikel 117 van de Kadasterwet vanaf het tijdstip (datum) van het 
opnemen van valselijke authentieke gegevens in strijd met artikel 7f en bijbehorend artikel 48 
van de Kadasterwet alle bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn 
intussen overleden ouders, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch 
Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V., cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., de huurders van de 
paardenboxen van Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, zijn politieke partij De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en alle overige daaraan verbonden slachtoffers, 
aangerichte schade wordt vergoed door de Dienst van het Kadaster.   

 
 
 
 
 
 

http://www.sint-oedenrode.nl/
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In afwachting van de hierboven verzochte beslissing vóór uiterlijk 21 april 2015, verblijven wij;  
 
Hoogachtend; 
   

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Politieke Groepering De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode;                                                      
Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
 

Bijbehorende Stukken:  

Productie 1 (3 blz.) 
Productie 2 (3 blz.) 

Productie 3 (2 blz.) 
Productie 4 (5 blz.) 

Productie 5 (3 blz.) 
Productie 6 (5 blz.) 

Productie 7 (149 blz.) 
Productie 8 (1 blz.) 

 

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

http://www.degroenen.nl/
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/
http://www.degroenen.eu/

