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Aan: Willeke Doelwijt 
Algemeen directeur Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders 
Postbus 357, 3840 AJ Harderwijk 
Per e-mail: wjd@jwgd.nl en per fax 088-5799099 

 

 

Grootste onwettige eigendom roof en gerechtelijke 
ontruiming ooit legt rechtbanken, (gerechts)hoven  
en de Raad van State in Nederland en België stil 

 
Algemeen directeur Willeke Doelwijt van Jongejan Wisseborn 
gerechtsdeurwaarders is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de  
gevolgen van de grootste onwettige eigendom roof en gerechtelijke 
ontruiming ooit onder regie van haar ondergeschikte werknemer  
gerechtsdeurwaarder Rudi Cornelia Marius Treffers, 
gerechtsdeurwaarder te Breda, kantoorhoudende aldaar aan Heilaar 
Noordweg 2a (zie foto) uitgevoerd door het bedrijf Van Happen 
Containers, Weijerbeemd 10, 5651 GN Eindhoven met als 
verantwoordelijk directeur Mark van Happen. Deze grootste onwettige 
eigendom roof en gerechtelijke ontruiming ooit is uitgevoerd met 
behulp van de sterke arm van hulpofficier van justitie de heer Seggai 
onder aansturing van korpschef Frans Heeres van de politie Oost-
Brabant onder politieke verantwoordelijkheid van minister Ivo 
Opstelten (VVD)(zie foto) onder toeziend oog van Ronald Veen, 
fractievoorzitter van de VVD in Veenendaal, namens de Nederlandse 
Staatsbank SNS-Bank NV onder politieke verantwoordelijkheid van 
minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zonder een rechtsgeldig exploot.  
  

 

 

 
                     Zonhoven 8 februari 2015 
 Ons kenmerk: AvR/08012015/Som 
                                                                   

 
Betreft:  
Sommatie aan Willeke Doelwijt, algemeen directeur Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders, Postbus 357, 

3840 AJ Harderwijk om op grond van de inhoud van deze e-mail (met links en deeplinks aan feitelijke en 
wettelijke onderbouwing) op maandag 9 februari 2015 vóór uiterlijk 10:00 uur te hebben beslist: 

 dat de door uw ondergeschikte gerechtsdeurwaarder Rudi Cornelia Marius Treffers op 29 januari 2015 
gestolen goederen van eigenaar A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 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 groepering De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode, met behulp van de sterke arm van de politie ongeschonden moeten worden 
teruggebracht naar de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode en op de 
oorspronkelijke plaats weer worden teruggeplaatst; 

 dat de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode overeenkomstig het op 28 
januari 2015 (dossiernummer: 14100927) door toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder Geoffry van 
Vught, werkzaam ten kantore van Rudi Cornelia Marius Treffers, gerechtsdeurwaarder te Breda, aan de 
huurders A.A.H. van Rooij en K.T.M. Driesen betekende exploot ter vrije beschikking worden gesteld 
aan eigenaar A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Nunen 
wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).  
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Van deze sommatie is een kopie verstuurd aan de volgende verantwoordelijke Vaste Kamer Commissies van de 
Tweede Kamer. 

- Vaste Kamer Commissie van Justitie en Veiligheid (cie.vj@tweedekamer.nl ); 

- Vaste Kamer Commissie voor Financiën (cie.fin@tweedekamer.nl);  
- Vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken (cie.biza@tweedekamer.nl)  

met het nadrukkelijke verzoek te beslissen dat hiernaar een parlementair onderzoek moet worden ingesteld 
omdat daarmee mijns inziens ook de moord op Pim Fortuyn en Els Borst rechtstreeks samenhangt (lees bewijs) 
en misdaadverslaggever Peter R. De Vries daarbij een spin in het web is (lees bewijs).  

 
Een kopie hiervan is ook verstuurd aan:  

- Edwin Langerak, logistiek manager bij Van Happen Containers te Son die spontaan verrast reageerde 

toen wij hem gisteren daarover hebben opgebeld dat hij zo’n 50 containers vol eigendommen van 
eigenaar  A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 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 groepering De Groenen heeft gestolen, 
waaronder grote hoeveelheden zeer vertrouwelijke gegevens, zonder gerechtelijk vonnis, beslissing of 
beschikking. Als gevolg daarvan is het Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn kantoor, delen van zijn 
dossiers, wetboeken e.d. kwijt en kan op zijn vestigingsadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
geen post meer ontvangen. Daar het Ecologisch Kennis Centrum B.V. door vele cliënten is gemachtigd 
voor het voeren van gerechtelijke procedures heeft dit tot gevolg dat alle lopende gerechtelijke 
procedures bij meerdere rechtbanken, (gerechts)hoven en de Raad van State in Nederland en België 
per direct moeten worden stilgelegd, welke pas kunnen worden vervolgd nadat haar directeur A.M.L. 
van Rooij zijn  gestolen kantoor, zijn gestolen dossiers, wetboeken e.d. weer terug heeft ontvangen en 
weer post kan ontvangen op het adres ’t Achterom 9A, 5491XD te Sint-Oedenrode waarin het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gevestigd. De schade als gevolg daarvan belopen 
honderdduizenden euro’s per dag (e-mail:  info@vanhappencontainers.nl en 
edwin.langerak@vanhappencontainers.nl).  

- Ben Jansen, paardenhouder,  Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, die nadat op 29 januari 

2015 door Van Happen Containers te Eindhoven zo’n 50 containers vol aan eigendommen van 
eigenaar  A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 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 groepering De Groenen zijn gestolen, onder 
de volgende valse verklaring “de woning is ontruimd en wordt dan ook leeg opgeleverd” van notaris 
mr. J.L.G. (Jos) Fleuren van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen op 5 februari 2015 de 
woningen op het adres ’t Achterom 9-9a, bijbehorende minicamping bij de paardenhoudenrij, pension 
voor logies voor 10 personen, camping voor 25 plaatsen, met milieuvergunning voor 78 paarden, 59 
varkens, bijbehorende, kantine,  bedrijfsgebouwen en 6 hectare grond voor slechts € 650.000,- 
executoriaal heeft gekocht in het Van der Valk Hotel te Vught, Bosscheweg 2, 5261 AA Vught zonder 
dat notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren daarvan ook maar ooit een veilingexploot heeft laten uitgaan aan 
eigenaar A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonadres (tevens 
hoofdverblijfplaats) Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).  Om deze misdrijven te kunnen 
plegen heeft de stelende burgemeester Peter Maas (CDA ), een persoonlijke vriend van voormalig 
minister president Jan-Peter Balkenende, in onderlinge samenspanning met zijn ondergeschikte 
wethouders  Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart voor Rooi), Ad van der Heijden (DGS-BVT Rooi), 
Jan van Burgsteden (VVD)  en gemeentesecretaris  Fred Schriever (die eerder gemeentesecretaris was 
in Almere waar Annemarie Jorritsma (VVD) burgemeester is) maar liefst meer dan 4 jaar lang bewust  
GBA-fraude jegens A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Nunen gepleegd, waardoor J.E.M. 
van Rooij van Nunen tot op heden nog valselijk staat ingeschreven in de GBA van Sint-Oedenrode en 
daarmee zonder gerechtelijke beslissing, beschikking of vonnis juridisch is gescheiden van haar 
echtgenoot A.M.L. van Rooij ondanks de wetenschap dat zij voor de wet en de kerk vanaf 5 juli 1979 in 
gemeenschap van goederen aan elkaar zijn verbonden, wat betekent dat als onder deze 
omstandigheden door SNS Bank NV tot gunning wordt overgegaan de Staat der Nederlanden, namens 
deze verantwoordelijk minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA), heeft beslist dat de nieuwe eigenaar Ben 
Jansen samen met mijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen in zijn woning woont, waarmee hij niet 
blij zal zijn. Tevens  zal haar echtgenoot A.M.L. van Rooij veel in zijn woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode verblijven omdat daarin zijn bedrijven en zijn politieke partij 
De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, zijn gevestigd. Dit om zijn daarin gevestigde bedrijven en 
politieke partij De Groenen te kunnen runnen (e-mail: b.jansen10@chello.nl). 

 
 
Geacht verantwoordelijk directeur Willeke Doelwijt,  
 
Ondergetekende A.M.L. van Rooij als eigenaar van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 
5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland) bericht u als volgt:   
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Bij exploot van betekening d.d. 28 januari 2015 (dossiernummer: 14100927) heeft toegevoegd 
kandidaat-gerechtsdeurwaarder Geoffry van Vugt, werkzaam ten kantore van Rudi Cornelia Marius 
Treffers, gerechtsdeurwaarder te Breda, kantoorhoudende aldaar aan Heilaar Noordweg 2a, aan 
A.A.H. van Rooij en K.T.M. Driesen als huurders van de woningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode aangezegd dat zij hun woningen op 29 januari 2015 moeten hebben verlaten daar anders 
hun eigendommen uit de door hen gehuurde woningen worden verwijderd en naar de openbare weg 
worden afgevoerd, om na de ontruiming de woning weer ter beschikking te stellen van de 
eigenaar (lees exploot van betekening); 
 
Ten tijde van de sleuteloverdracht van de huurders A.A.H. van Rooij en K.T.M. Driesen op 29 januari 
2015 was A.M.L. van Rooij eigenaar van de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode, wat hij tot op de dag vandaag (8 februari 2015) nog steeds is. Dit betekent dat 
gerechtsdeurwaarder Rudi Treffers die de gerechtelijke ontruiming van de huurders A.A.H. van Rooij 
en K.T.M. Driesen moest regelen niets meer behoefde te ontruimen omdat deze twee huurders al een 
andere woning hadden waarnaartoe zij al hun eigendommen hadden verhuisd, wat door hen op 29 
januari 2015 tegen gerechtsdeurwaarder Rudi Treffers persoonlijk is verteld (beluister bijgevoegde 
geluidsopname met VLC-mediaplayer in bijlage), waarna  gerechtsdeurwaarder Rudi Treffers 
overeenkomstig zijn eigen exploot van betekening de woningen ter vrije beschikking had moeten 
stellen aan eigenaar A.M.L. van Rooij en de sleutels aan zijn ter plaatse aanwezige echtgenote J.E.M. 
van Rooij van Nunen had moeten overdragen op grond van de getoonde volmacht (lees getekende 
machtiging).   
 
Ten tijde van de sleuteloverdracht van de huurders A.A.H. van Rooij en K.T.M. Driesen op 29 januari 
2015 stonden de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode 
(Nederland) als ook in de tot die woningen behorende bijgebouwen nog vol met eigendommen van:  

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

2. de echtgenote van de eigenaar J.E.M. van Rooij van Nunen;, vanaf 1 januari 2011 wonende 
op zijn 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) (lees uittreksel KvK) 

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)(lees uittreksel KvK); 

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)(lees uittreksel KvK);  

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)(lees uittreksel kvK);  

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) (lees verslag vergadering); 

 
Ten tijde van de ontruiming op 29 januari 2015 stond (wat ook nu nog steeds geval is) mijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen nog steeds valselijk ingeschreven in het GBA van de gemeente Sint-
Oedenrode  als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland). 
Gerechtsdeurwaarder R. C. M. Treffers was daarvan op de hoogte en is overeenkomstig het 
autorisatiebesluit St. Netwerk Gerechtsdeurwaarders d.d. 21 juli 2014 (kenmerk: 2014-0000387105) 
bevoegd om dat persoonlijk te raadplegen in het GBA van de gemeente Sint-Oedenrode:  
 
Op grond van het door G.M. Keijser-Baldė, directeur Agentschap Basisadministratie 
Personengegevens en Reisdocumenten namens minister Ronald Plasterk (PvdA) op 21 juli 2014 
vastgestelde besluit “Basisadministratie Persoonsgegevens en Riesdocumenten, Ministerie van 
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Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties” (kenmerk: 2014-0000387105) had gerechtsdeurwaarder 
R. C. M. Treffers van deze valse inschrijving van woonst van mijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode daarvan onverwijld verantwoordelijk 
minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie in kennis moeten stellen, 
alvorens verdere stappen te mogen ondernemen. Door dat niet te hebben gedaan heeft 
gerechtsdeurwaarder R. C. M. Treffers in zeer ernstige mate het besluit d.d. 21 juli 2014 overtreden, 
waarvan wij onverwijld verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatie en verantwoordelijk directeur G.M. Keijser-Baldė, Agentschap Basisadministratie 
Personengegevens en Reisdocumenten daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk zullen stellen 
middels overlegging van een kopie van deze sommatie. Dit omdat de hieronder beschreven razzia 
inval onder leiding van Ronald Veen namens de SNS Bank NV (Staat der Nederlanden) het gevolg is 
van het feit dat verantwoordelijk minister Roland Plasterk (PvdA) geen uitvoering heeft gegeven aan 
ons sommatieverzoek d.d. 29 december 2015 (lees verzoek) en ook geen antwoord heeft gegeven 
op de vraag van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de 
brief d.d. 20 januari 2015 van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan A.M.L. van Rooij, 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (lees brief). 
  
Om na het verlaten van de huurders A.A.H. van Rooij en K.T.M. Driesen de eigendommen van 
eigenaar A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij en zijn bedrijven camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor 
van Rooij Holding B.V. en de politieke Groepering De Groenen in de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet onbeheerd achter te laten heeft eigenaar A.M.L. van 
Rooij  aan zijn echtgenote J.E.M. van Nunen daarvoor de volgende volmacht afgegeven (lees 
getekende machtiging)  
    

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

 
  

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

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

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

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

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

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

6. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als 

http://www.google.be/url?url=http://www.bprbzk.nl/dsresource%3Fobjectid%3D48958%26type%3Dorg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CzzWVKfCBY7kaMecgPgE&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNGs4qfwOG9HMkguB4cZTEfbIVskuw
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-december-2014-sommatie-herstel-gba-fraude-aan-minister-van-binnenlandse-zaken-nederland.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/de-staat-der-nederlanden
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/de-staat-der-nederlanden
http://www.tweedekamer.nl/
http://www.tweedekamer.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-januari-2015-brief-tweede-kamer-gba-fraude-minister-plasterk-binnenlandse-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-januari-2015-verleende-volmacht-van-aml-van-rooij-aan-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-januari-2015-verleende-volmacht-van-aml-van-rooij-aan-jem-van-nunen.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

 
Geven hierbij aan:  

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

 
Volmacht om vanaf 22 januari 2015 

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

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

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

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

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

 
Ondanks deze machtiging te hebben getoond aan gerechtsdeurwaarder R. C. M. Treffers en ondanks 
alles te hebben uitgelegd aan verantwoordelijk gerechtsdeurwaarder R. C. M. Treffers en hulpofficier 
van justitie de heer Seggai (beluister bijgevoegde geluidsopname met VLC-mediaplayer in 
bijlage), werd mijn echtgenote geconfronteerd met een waarlijke razzia in opdracht van de overheid 
(Ronald Veen namens SNS-Bank NV, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de 
Nederlandse Staat) met de sterke arm van gerechtsdeurwaarder R. C. M. Treffers en de politie 
(hulpofficier de heer Seggai) die zonder enige beslissing, beschikking of vonnis van een rechtbank 
mijn echtgenote J.E.M. van Rooij uit mijn woningen op het adres ’t Achterom 9-9A heeft gezet en 
zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij alle  goederen van eigenaar A.M.L 
van Rooij, zijn echtgenote 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode door het 
bedrijf Van Happen Containers, Weijerbeemd 10, 5651 GN Eindhoven met als verantwoordelijk 
directeur Mark van Happen heeft laten stelen en afvoeren.  Vervolgens heeft Ronald Veen (handelend 
voor de SNS-Bank NV, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Staat der 
Nederlanden) de woningen op het adres ’t Achterom 9-9a, bijbehorende minicamping bij de 
paardenhoudenrij, pension voor logies voor 10 personen, camping voor 25 plaatsen, met 
milieuvergunning voor 78 paarden, 59 varkens, bijbehorende kantine,  bedrijfsgebouwen en 6 hectare 
grond van eigenaar A.M.L. van Rooij gestolen als ook zijn sleutels. Dit alles is gebeurd op kosten van 
de Staat der Nederlanden om dat de aandelen van de SNS Bank NV voor 100% in handen zijn van de 
Staat der Nederlanden.  

Vervolgens heeft Ronald Veen, na alle eigendommen van eigenaar A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 
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 groepering De Groenen te hebben laten stelen door het bedrijf Van Happen Containers te 
Eindhoven met als verantwoordelijk directeur Mark van Happen zonder voorafgaande toestemming 
van eigenaar A.M.L. van Rooij het door potentiele kopers op 5 februari 2015 tussen 11 en 12 uur laten 
bezichtigen en in de namiddag door notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren van Hendriks & Fleuren Zuyd 
Notarissen te Heerlen voor € 650.000,- executoriaal heeft laten veilen aan Ben Jansen, 
paardenhouder,  Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode zonder dat eigenaar A.M.L. van Rooij 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sns-bank
http://nl.wikipedia.org/wiki/Politie
http://www.vanhappencontainers.nl/
http://www.vanhappencontainers.nl/informatie/laatste-nieuws?start=18
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sns-bank
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.vanhappencontainers.nl/
http://www.vanhappencontainers.nl/informatie/laatste-nieuws?start=18
http://zuydnotarissen.nl/kantoor/medewerkers/mr.-j.l.g.-jos-fleuren
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als ook zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen ook maar ooit een veilingexploot van deze notaris 
mr. J.L.G. (Jos) Fleuren op hun woonadres (tevens hoofdverblijfplaats) Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) hebben ontvangen. De heer mr. J.L.G. (Jos) Fleuren heeft dit alles gedaan met de 
voorkennis dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 hun woonadres 
hebben op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).    

Hiermee hebben wij het bewijs geleverd dat onder aansturing van Ronald Veen de razzia ten tijde van 
de Tweede Wereldoorlog in Nederland weer daadwerkelijk terug is en grootschaliger zal worden als 
door de daarvoor verantwoordelijke Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal niet 
onmiddellijk met kracht wordt opgetreden. Om deze reden hebben wij van deze grootste onwettige 
eigendom roof en gerechtelijke ontruiming ooit een kopie verstuurd aan de volgende verantwoordelijke 
Vaste Kamer Commissies van de Tweede Kamer. 

- Vaste Kamer Commissie van Justitie en Veiligheid (cie.vj@tweedekamer.nl ); 
- Vaste Kamer Commissie voor Financiën (cie.fin@tweedekamer.nl);  
- Vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken (cie.biza@tweedekamer.nl)  

met het nadrukkelijke verzoek te beslissen dat hiernaar een parlementair onderzoek moet worden 
ingesteld omdat mijns inziens daarmee ook de moord op Pim Fortuyn en Els Borst rechtstreeks 
samenhangt (lees bewijs) en misdaadverslaggever Peter R. De Vries daarbij de spin in het web is 
(lees bewijs).  
 
Daarnaast hebben wij hiervan een kopie laten toekomen aan:  

- Edwin Langerak, logistiek manager bij Van Happen Containers te Son die zo’n 50 containers 
aan eigendommen heeft gestolen van eigenaar A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, met de sommatie om op 9 
februari 2015 vóór uiterlijk 10.00 uur te hebben beslist dat alle gestolen goederen 
onbeschadigd worden terugbezorgd op de weggehaalde plaats in mijn woningen en 
bijgebouwen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 Sint-Oedenrode.   

- Ben Jansen, wonende op het adres Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, met de 
sommatie om op 9 februari 2015 vóór uiterlijk 10.00 uur te hebben beslist dat door mr. 
J.L.G. (Jos) Fleuren over de executieverkoop op 5 februari 2015 valse en onvolledige 
informatie is verstrekt, waardoor hij afziet van de koop.  

Daarnaast hebben wij hiervan een kopie laten toekomen aan:  
- Alle cliënten van het Ecologisch kennis Centrum B.V.    
- Alle leden van de politieke groepering De Groenen; 

zodat zij weten wat de Nederlandse regering kabinet Rutte II (VVD / PvdA) onder aansturing van 
minister President Mark Rutte (VVD) hen allen heeft aangedaan.  
 
De hierboven beschreven door Ronald Veen uitgevoerde razzia is volledig betaald door de SNS Bank 
NV. waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Staat der Nederlanden. Dit betekent dat 
deze op eigenaar A.M.L. van Rooij en het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met als directeur A.M.L. 
van Rooij, uitgevoerde razzia volledig is betaald door de Staat der Nederlanden. Dit betekent dat de 
Staat der Nederlanden, met als Staatshoofd Koning Willem Alexander, volledig verantwoordelijk en 
aansprakelijk is voor het stelen van het kantoor, de dossiers, de wetboeken e.d. van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. op zijn vestigingsadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) en 
dat daar geen post meer kan worden ontvangen en dat haar directeur A.M.L. van Rooij onder deze 
door de Staat der Nederlanden gecreëerde omstandigheden onmogelijk nog werkzaamheden kan 
verrichten voor haar cliënten. Dit betekent dat de Staat der Nederlanden en zo nodig staatshoofd 
Koning Willem Alexander persoonlijk, ervoor zal moeten zorgen dat alle in Nederland en België 
lopende gerechtelijke procedures voor rechtbanken, (gerechts)hoven, de Nederlandse en Belgische 
Raad van State, waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is betrokken, voor onbepaalde tijd zullen 
moeten worden opgeschort. Wij zullen Piet Hein Donner  (vice-president bij de Nederlandse Raad van 
State) dan ook verzoeken om alle Nederlandse en Belgische rechtbanken, (gerechts)hoven,en Raad 
van State hiervan onverwijld op de hoogte te stellen met het verzoek om de behandeling van alle 
rechtszaken waarin A.M.L. van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn betrokken voor 
onbepaalde tijd worden opgeschort tot na het moment A.M.L. van Rooij in het bijzijn van zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen zijn werkzaamheden weer kan verrichten voor het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. vanuit zijn kantoor op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland) en daar ook weer zijn post kan ontvangen. Ter onderbouwing van dit verzoek aan vice-
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-juni-2012-sommatiebrief-aan-fgp-hasselt-op-de-locht.pdf
http://www.vanhappencontainers.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
http://www.vvd.nl/mensen
http://www.pvda.nl/politici/Partijbestuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Rutte
http://www.vvd.nl/mensen
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sns-bank
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sns-bank
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
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president Piet Hein Donner zal een kopie van deze sommatie aan algemeen directeur Willeke Doelwijt 
van Jongejan Wisseborn gerechtsdeurwaarders worden verstuurd. 
 
Omdat deze door Ronald Veen uitgevoerde razzia op kosten van de belasting betalende 
Nederlanders  enkel met de sterke arm van hulpofficier van justitie de heer Seggai onder aansturing 
van korpschef Frans Heeres van de politie Oost-Brabant onder politieke verantwoordelijkheid van 
minister Ivo Opstelten (VVD) heeft kunnen plaatsvinden, betekent dat wij aan verantwoordelijk minister 
Ivo Opstelten van veiligheid en justitie  onverwijld een verzoek tot het nemen van een besluit zullen 
laten uitgaan, waarin wordt verzocht dat op grond van de inhoud van dit sommatieverzoek vóór 
uiterlijk 11 februari 2015 moet worden beslist: 
 

1. dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen in overeenstemming met ons met Davy Drillieux (verhuurder) 
gesloten huurovereenkomst (die overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari 2011 
is geregistreerd door inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de gemeente 
Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren)  met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2011 moeten uitschrijven uit de GBA van Sint-Oedenrode, waarna burgemeester en 
schepenen van Zonhoven A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen 
hun inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische 
Rijksregister onder nummer: 53.03.10.603-37 voor A.M.L. van Rooij en nummer: 
55.09.20.510-11 voor J.E.M. van Rooij van Nunen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2011 kunnen activeren, zodat door ons en onze bedrijven door toedoen van de Staat der 
Nederlanden niet langer sociale fraude en belastingfraude behoeft te worden gepleegd, 
waarna de gemeente Zonhoven aan ons met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 een 
Belgische identiteitskaart kan verstrekken op onze hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België), waarna wij met die rechtsgeldige identiteitskaarten weer kunnen 
meedoen aan de verkiezingen en een nieuw Nederlands paspoort kunnen aanvragen. Dit 
omdat onze huidige paspoorten als gevolg van deze door de Staat der Nederlanden 
gepleegde GBA fraude al 1,5 jaar zijn verlopen en na het verkrijgen van een rechtsgeldig 
Nederland paspoort wij weer de Belgische grens met Nederland over kunnen om 
werkzaamheden te verrichten vanuit het kantoor van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode (Nederland);  

2. dat verantwoordelijk korpschef Frans Heeres van de politie Oost-Brabant de in opdracht van 
Ronald Veen met behulp van gerechtsdeurwaarder Rudi Cornelia Marius Treffers en 
hulpofficier van justitie de heer Seggai op 29 januari 2015 door Van Happen Containers te 
Eindhoven gestolen goederen van eigenaar A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode met behulp van de sterke 
arm van zijn hulpofficier van justitie de heer Seggai ongeschonden moeten worden 
teruggebracht naar de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode 
en op de oorspronkelijke plaats weer worden teruggeplaatst;  

3. dat Ronald Veen, namens de SNS Bank NV (Staat der Nederlanden), de woningen op het 
adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) ter vrije beschikking moet 
teruggeven aan eigenaar A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode; 

4. dat de staat der Nederlanden alle bij A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen, in de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland) 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, reeds aangerichte en nog 
aan te richten schade zal moeten vergoeden;           

 

Conclusie:   
 
Met inachtneming van bovengenoemde feiten sommeert eigenaar A.M.L. van Rooij mede namens zijn 
vier genoemde bedrijven en politieke partij De Groenen aan Willeke Doelwijt, algemeen directeur 

http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
https://www.youtube.com/watch?v=8vGBGGFjKsQ
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Oost-Brabant_(politie)
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/politiek-vluchteling-ad-van-rooij
http://www.vvd-veenendaal.nl/nieuwsarchief/33104/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-inzake-strafklacht-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2009-blz-1-9-en-11-uit-belgische-huurwet.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8vGBGGFjKsQ
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Oost-Brabant_(politie)
http://www.businessopen.nl/leden/rudi-treffers
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.dommeldal.eu/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://nl.linkedin.com/in/wdoelwijt
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Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders, Postbus 357, 3840 AJ Harderwijk om op maandag 9 
februari 2015 vóór uiterlijk 10:00 uur te hebben beslist: 

 dat de door uw ondergeschikte gerechtsdeurwaarder Rudi Cornelia Marius Treffers op 29 
januari 2015 gestolen goederen van eigenaar A.M.L van Rooij, zijn echtgenote 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode met behulp van de sterke 
arm van de politie ongeschonden moeten worden teruggebracht naar de woningen op het 
adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode en op de oorspronkelijke plaats weer 
worden teruggeplaatst; 

 dat de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode overeenkomstig 
het op 28 januari 2015 (dossiernummer: 14100927) door toegevoegd kandidaat-
gerechtsdeurwaarder Geoffry van Vugt, werkzaam ten kantore van Rudi Cornelia Marius 
Treffers, gerechtsdeurwaarder te Breda, aan de huurders A.A.H. van Rooij en K.T.M. Driesen 
betekende exploot ter vrije beschikking worden gesteld aan eigenaar A.M.L. van Rooij, die 
vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Nunen woont op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) en de afgegeven sleutels 
worden terugbezorgd aan eigenaar A.M.L. van Rooij;  

 dat het bedrijf Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders te Harderwijk, onder aansturing 
van algemeen directeur Willeke Doelwijt, alle bij A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van 
Rooij van Nunen, in de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Nederland) 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 groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, reeds aangerichte en nog 
aan te richten schade zal moeten vergoeden;           

In afwachting van uw beslissing op dit sommatiebesluit op maandag 9 februari 2015 vóór uiterlijk 
10:00 uur verblijven wij;  

Hoogachtend,  

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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