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Aan:  
President mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek,  
Van de rechtbank Oost-Brabant   
Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch 
(e-mail: klachten.rechtbankoost-brabant.nl@rechtspraak.nl en  
cib@rechtspraak.nl en cvrb@rechtspraak.nl en 
w.dijkstra@rechtspraak.nl en p.weerman-husson@rechtspraak.nl) 
 

 
Kopie aan:  De Vlaamse regering Bourgeois I en Korpschef Philip Pirard, Hazodi-politie  

- Geert Bourgeois (N-VA): Minister-President en Vlaams minister van Buitenlands beleid en  
Onroerend Erfgoed;  

- Liesbeth Homans (N-VA): Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding;  

- Ben Weyts (N-VA): Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn;  

- Philippe Muyters (N-VA): Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;  

- Hilde Crevits (CD&V): Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 
van Onderwijs;  

- Jo Vandeurzen (CD&V): Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;  

- Joke Schauvliege (CD&V): Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;  

- Annemie Turtelboom (Open Vld): Minister van Financiën, Begroting en Energie;  

- Sven Gatz (Open Vld): Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. 

- Korpschef Philip Pirard, Korpschef politiezone  HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)   

Betreft: 

- Klacht  tegen griffier Menno van der Donk en de hoofdgriffier van de rechtbank Oost-
Brabant onder wiens verantwoordelijkheid hij op 30 juli 2014 in de zaak met als kenmerk: 
C/01/281994/BPRK14/804 de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België) heeft opgeroepen om op 8 september 2014 te 13:30 uur te verschijnen voor de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant om te worden gehoord naar aanleiding 
van een namens SNS Bank N.V. door advocaat mr. F.P.Richel ingediend verzoekschrift met 
het nadrukkelijke verzoek de behandeling ter zitting op 8 september 2014 te 13:30 uur daarop 
voor onbepaalde tijd op te schorten en dat op 8 september 2014 vóór uiterlijk 13.00 uur 
schriftelijk te hebben bevestigd op de volgende e-mailadressen ekc.avanrooij@gmail.com  en 
de.groenen.belgie@gmail.com.   

 
Zonhoven: 8 september 2014  

 
Geachte President van de Rechtbank Oost-Brabant mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek,  
 
De volgende zeven 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);  
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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); 

dienen hierbij een klacht in tegen griffier Menno van der Donk en de hoofdgriffier van de rechtbank 
Oost-Brabant onder wiens verantwoordelijkheid hij op 30 juli 2014 in de zaak met als kenmerk: 
C/01/281994/BPRK14/804 de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) 
heeft opgeroepen om op 8 september 2014 te 13:30 uur te verschijnen voor de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Oost-Brabant om te worden gehoord naar aanleiding van een namens SNS Bank 
N.V. door advocaat mr. F.P.Richel ingediend verzoekschrift met het nadrukkelijke verzoek de 
behandeling ter zitting op 8 september 2014 te 13:30 uur daarop voor onbepaalde tijd op te schorten 
en dat op 8 september 2014 vóór uiterlijk 13.00 uur schriftelijk te hebben bevestigd op de volgende 

e-mailadressen ekc.avanrooij@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com  

Motivering klacht  

Op 13 juni 2014 hebben wij aan President mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek van de rechtbank Oost-

Brabant letterlijk de volgende aangetekende brief verstuurd.      

Aantekenen 

  

 

Aan: De rechtbank Oost-Brabant   
namens deze President mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek,  
Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch 
 

Bevat (3 blz.) met een bijlage (3 blz.), totaal: 6 blz.  

 
Zonhoven 13 juni 2014  

Ons kenmerk: EKC/130614/ROB 
 
Geachte President mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek, 
 
De volgende 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” VOF, met vestigingsnummer: 17202675, met de 
vennoten A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen, gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491XD, Sint-Oedenrode (NL), vanaf 1 januari 2011 beiden wonende op hun  
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); is vanaf 1 januari 2012 
onder de naam Camping en Pensionstal “Dommeldal” doorgegaan als eenmanszaak, met 
vestigings-nummer: 000015269639, met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met ondernemersnummer: 16090111, 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, 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. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
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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); 

  
hebben op 22 mei 2014 een strafklacht met burgerlijke partijstelling gedaan tegen:  
 

1. Mevrouw Yolande Wouters, gemachtigd ambtenaar van de gemeente Zonhoven, Kerkplein 

1, 3520 Zonhoven;  

2. De Gemeente Zonhoven, als publiekrechtelijke rechtspersoon, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven;  

 

wegens het plegen van de volgende misdrijven:  

 
- Valsheid in autenthieke en openbare geschriften: art. 194, 195, 196 en 197 Strafwetboek; 
- Deelname aan een criminele organisatie: art. 324bis en 324ter Strafwetboek; 
- Diefstal zonder geweld of bedreiging: art. 463, 464, 465, 466 en 467 Strafwetboek; 

 
inzake het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en in het Belgische rijksregister welke niet 
in overeenstemming is met het Nederlandse Rijksregister en de geregistreerde huurovereenkomst.   

 
Betreffende strafklacht met burgerlijke partijstelling is op 22 mei 2014 door onderzoeksrechter  
S. GORRÉ van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt (België) in behandeling 
genomen, waarvan u het bewijs met betalingsbevestiging onder referentie COR/1315 
<<PB/1400043>>  vindt bijgevoegd (zie bijlage). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en  
die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen .  
In artikel 194, 195, 196 en 197 van het Strafwetboek, staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

Art. 194. (Zie NOTA 1 onder TITEL) Ieder openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van 
zijn bediening valsheid pleegt, 
Hetzij door valse handtekeningen, 
Hetzij door vervalsing van akten, geschriften of handtekeningen, 
Hetzij door onderschuiving van personen, 
Hetzij door geschriften, in openbare registers of andere openbare akten na het opmaken of het 
afsluiten ervan gesteld of ingevoegd, 
Wordt gestraft met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar. <W 2003-01-23/42, art. 48, 040; 
Inwerkingtreding : 13-03-2003> 
 
Art. 195. (Zie NOTA 1 onder TITEL) Met (opsluiting) van tien jaar tot vijftien jaar wordt gestraft ieder 
openbaar officier of ambtenaar die bij het opmaken van akten van zijn ambt het wezen of de 
omstandigheden ervan vervalst, <W 2003-01-23/42, art. 48, 040; ED : 13-03-2003> 
Hetzij door andere overeenkomsten te schrijven dan die welke de partijen hebben opgegeven of 
gedicteerd, 
Hetzij door als waar op te nemen, feiten die het niet zijn. 
 
Art. 196. (Zie NOTA 1 onder TITEL) Met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar) worden gestraft de 
andere personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle personen die in 
handels- of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen, <W 2003-01-23/42, art. 49, 
040; Inwerkingtreding : 13-03-2003> 
Hetzij door valse handtekeningen, 
Hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, 
Hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te 
maken of achteraf in de akten in te voegen, 
Hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel 
hadden op te nemen of vast te stellen. 
 
Art. 197. In alle gevallen in deze afdeling vermeld, wordt hij die gebruik maakt van de valse akte of 
van het valse stuk, gestraft alsof hij de dader van de valsheid was. 

 

Dit betekent dat er geen (rechts)handelingen meer mogen worden verricht totdat dit vanaf 22 mei 

2014 door onderzoeksrechter S. GORRÉ van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling 

Hasselt (België) gestarte strafrechtelijke onderzoek met burgerlijke partijstelling is afgerond, daar 

eenieder die gebruik maakt van deze door Yolande Wouters gepleegde valsheid in geschrift op grond 

van artikel 197 van het Belgische Strafwetboek daarvoor wordt gestraft met (opsluiting) van tien jaar 

tot vijftien jaar. Daar bovenop komt nog tien tot vijftien jaar als dat gebeurt vanuit een criminele 
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organisatie (art. 324bis en 324ter Sw) en vijf tot tien jaar als het diefstal zonder geweld of bedreiging 

betreft (art. 463, 464, 465, 466 en 467 Sw).  

 
Bovengenoemde zes rechtspersonen sommeren de Rechtbank Oost-Brabant, namens deze 
President  mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek, dan ook om lopende dit vanaf 22 mei 2014 door 
onderzoeksrechter  S. GORRÉ van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt 
(België) gestarte strafrechtelijke onderzoek met burgerlijke partijstelling jegens bovengenoemde zes 
rechtspersonen in Nederland geen (rechts)handelingen meer te (laten) verrichten, alsmede ook jegens 
derden die (al dan niet via machtigingen) daaraan zijn verbonden of schade ondervinden.   
 
Behoudens uw reactiebrief op deze sommatie vóór uiterlijk 21 juni 2014 aan bovengenoemd zes 
rechtspersonen op onze hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) gaan wij ervan 
uit dat u, zijnde President  mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek, daarmee heeft beslist dat vanaf  heden  
(13 juni 2014) door de Rechtbank Oost-Brabant geen (rechts)handelingen meer worden verricht  jegens 
bovengenoemde rechtspersonen lopende het  door onderzoeksrechter S. GORRÉ vanaf 22 mei 2014 
gestarte strafrechtelijke onderzoek met burgerlijke partijstelling.  
 
Hoogachtend;  
 
A.M.L. van Rooij                                                                       J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A,                                                                Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven                          3520 Zonhoven  
 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’                            Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze A.M.L. van Rooij                                             Voor deze A.M.L. van Rooij    
 
Van Rooij Holding B.V.                                                 Politieke Groepering De Groenen,  
Voor deze A.M.L. van Rooij                                            Afdeling Sint-Oedenrode,  
              Voor deze A.M.L. van Rooij  
 
Bijbehorende bijlage 

- Referentie: COR/1315 <<PB/1400043>>, met bijbehorende strafklacht met burgerlijke 
partijstelling d.d. 22 mei 2014 van onderzoeksrechter S. GORRÉ van de rechtbank van 
Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt in België (3 blz.);  

 

 

Op 17 juni 2014 heeft u deze aangetekende brief ontvangen. Vanaf dat moment is bij u bekend dat 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 hun domicilie adres hebben op 
hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) en dat tegen het plegen van 
deze meest ernstige “domiciliefraude” door de gemeente Zonhoven (België) in onderlinge 
samenspanning met de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) bij onderzoeksrechter S. GORRÉ van 
de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt (België) een strafrechtelijk onderzoek met 
burgerlijke partijstelling loopt van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de politieke 
groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode. Bij brief d.d. 4 juli 2014 heeft uw waarnemend 
president mw. Mr. P.E.M. Messer – Dinnissen daarop aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) letterlijk de volgende reactie verstuurd:  

 
 

De rechtspraak 
Rechtbank Oost-Brabant 

                                                                                           Gerechtsbestuur 
De heer A.M.L. van Rooij en 
Mevrouw J.E.M. van Rooij Van Nunen 
Hazendansweg 36A 
3520 ZONHOVEN, BELGIE 

                                                                                        
 
                                                                                       
                                                                                      

                                                                                     Bezoekadres 
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                                                                                              Leeghwaterlaan 8 
                                                                                                            5223 BA ’s-Hertogenbosch 

 
                                                                                                     Correspondentieadres 

                                                                                           Postbus 70584 
                                                                                                             5201 CZ ’s-Hertogenbosch 

                                                                                           t. 073 620 2020 
                                                                                         f 073 620 2383 

datum                  4 juli 2014 
van                       Bedrijfsvoering 
contactpersoon    Mevrouw mr. W.E. Dijkstra 
doorkiesnummer  (073) 620  2358 
faxnummer           (073) 6202383 
e-mail                   klachten.rechtbankoost-brabant@rechtspraak.nl 
kamernummer     B 5.59 
ons kenmerk        02720/KI dossiers26 
uw kenmerk 
cc 
bijlage(n) 
onderwerp            Reactie op uw brief van 13 juni 2014 
 
Geachte heer Van Rooij en mevrouw Van Rooij Van Nunen, 
 
In uw brief van 13 juni 2014 heeft u mij gemeld dat u (samen met vier andere (rechts)personen) op 22 mei 2014 een strafklacht 
met burgerlijke partijstelling heeft gedaan tegen mevrouw Yolande Wouters, ambtenaar van de gemeente Zonhoven en tegen 
de gemeente Zonhoven wegens het plegen van een aantal misdrijven. U sommeert de rechtbank om lopende het 
strafrechtelijk onderzoek, jegens de zes rechtspersonen geen (rechts)handelingen meer te (laten) verrichten. 
 
Het is echter niet aan de rechtbank om, anders dan in een lopende procedure, in het algemeen te bepalen dat jegens 
(rechts)personen geen rechtshandelingen mogen worden verricht. Aan uw verzoek kan ik daarom niet voldoen. 
 
Ik wijs u er bovendien op dat de door u meegezonden bijlage slechts een bevestiging betreft van uw aangifte door 
onderzoeksrechter S. Gorré van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt. Daaruit is niet op te maken of er 
een onderzoek is ingesteld en voor zover een onder\zoek is ingesteld in welke stand dit onderzoek zich bevindt. Er is evenmin 
uit op te maken dat dit onderzoek zal leiden tot een veroordeling van de aangeklaagde ambtenaar en gemeente en indien het 
zal leiden tot een veroordeling, of deze veroordeling tot gevolg heeft dat ambtenaar en gemeente geen (rechts)handelingen 
meer mogen verrichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het gerechtsbestuur, 
 
Mw. Mr. P.E.M. Messer-Dinnissen, 
Waarnemend president 
 

 

Hiermee hebben wij het bewijs geleverd dat bij zowel president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek als ook 
vice-president mr. P.E.M. Messer-Dinnissen van de rechtbank Oost-Brabant bekend is dat zowel 
A.M.L. van Rooij als ook J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 hun domicilie adres hebben 
op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) en dat tegen het plegen van 
deze meest ernstige “domiciliefraude” door de gemeente Zonhoven (België) in onderlinge 
samenspanning met de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) bij onderzoeksrechter S. GORRÉ van 
de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt (België) een strafrechtelijk onderzoek met 
burgerlijke partijstelling loopt van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en de politieke 
groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode.  
 
Met deze voorkennis krijgt enkel A.M.L. van Rooij op 30 juli 2014 op zijn domicilie adres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) van griffier Menno van der Donk een oproep in de 
zaak met als kenmerk: C/01/281994/BPRK14/804 om op 8 september 2014 te 13:30 uur te 
verschijnen voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Zijn echtgenote J.E.M. van 
Rooij heeft een dergelijke oproep niet ontvangen. Daarmee heeft griffier Menno van der Donk een 
ernstig misdrijf gepleegd.   
 
Menno van der Donk heeft dit misdrijf gepleegd met de voorkennis van de inhoud van het door 
gemachtigd advocaat mr. Frank Richel namens de SNS Bank NV ingediende verzoekschrift d.d. 28 
juli 2014 tot verlof van de hypotheekhouder tot inroepen van een huurbeding (artikel 3:264 BW jo. 549 
RV) aan de voorzieningenrechter mr. E. Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant. Daarin staat 
letterlijk het volgende geschreven (zie bijlage):  
   

mailto:klachten.rechtbankoost-brabant@rechtspraak.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2014-sommatie-aan-advocaat-frank-richel-van-benthem-keulen-nv-te-utrecht.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-september-2014-wraking-rechter-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-juli-2014-oproeping-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-om-te-worden-gehoord.pdf
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1.8.  Eerder heeft op 12 april 2013 een bespreking plaatsgevonden tussen SNS Bank en Van 
Rooij. SNS Bank heeft tijdens deze bespreking vernomen dat Van Rooij (zowel de heer 
als mevrouw van Rooij) niet meer (feitelijk) woonachtig zijn aan ’t Achterom 9-9A te 
Sint-Oedenrode. Zij staan nog wel ingeschreven. Thans verblijft de zoon van Van Rooij 
in de woning aan ’t Achterom 9. Hij is (zo wordt SNS Bank medegedeeld) 
verantwoordelijk voor de exploitatie van de Camping. Daarnaast verblijft de moeder van 
de heer Van Rooij in de woning aan ’t Achterom 9A. Een verslag van deze bespreking van 
12 april 2013 wordt overlegd als productie 8  

      

 
Daarmee heeft gemachtigd advocaat mr. Frank Richel namens de SNS Bank NV geschreven dat 
zowel A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen nog steeds wonen in hun woningen op het 
adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491XD Sint –Oedenrode (Nederland), doch tijdelijk in België verblijven.  
 
Met de wetenschap dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 hun 
domicilie adres hebben op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) had 
griffier Menno van der Donk betreffend verzoekschrift van gemachtigd  advocaat mr. Frank Richel 
namens de SNS Bank NV nooit in behandeling mogen nemen. Hij heeft dat toch gedaan. Wat de 
gevolgen daarvan zijn kunt u lezen in onze gedane sommaties:  

- d.d. 7 september 2014 aan Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138, 6417 BR 
Heerlen; 

- d.d. 7 september 2014 aan Van 't Hooft & Van Rosmalen Notarissen, Clarissenstraat 22, 5281 
AZ Boxtel; 

- d.d. 4 september 2014 aan gemachtigd advocaat Frank Richel van de SNS Bank te Utrecht;  
- d.d. 4 september 2014 aan voorzitter Gerard van Olphen van de Raad van Bestuur van SNS 

REAAL;  
- d.d. 3 september 2014 aan Veilingcoördinator Laura Spits voor de de Veilingorganisatie 

Stichting Regioveiling Oost-Brabant, Huijbregts Notarissen & Adviseurs te Den Bosch 
Zuiderparkweg 280, 5216 HE Den Bosch;  

- d.d. 20 augustus 2014 aan directeur G.P. (Roger) Felix van MVGM Vastgoedtaxatie B.V. De 
Bruyn Kopsstraat 9K, 2288 EC Rijswijk;      

welke u met bijbehorende bewijsstukken aan deeplinks vindt bijgevoegd in de volgende links: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-september-2014-sommatie-aan-hendriks-en-fleuren-
zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-september-2014-sommatie-aan-van-t-hooft-en-van-
rosmalen-notarissen-te-boxtel.pdf  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2014-sommatie-aan-advocaat-frank-richel-
van-benthem-keulen-nv-te-utrecht.pdf  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2014-sommatie-aan-sns-reaal-
executieverkoop-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-september-2014-aanvullende-sommatie-aan-huijbregts-
notarissen-en-adviseurs-executieverkoop-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2014-sommatie-aan-directeur-roger-felix-
mvgm-vastgoedtaxaties.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud volledig mee te nemen in uw beslissing 
op deze klacht tegen griffier Menno van der Donk en de hoofdgriffier van de rechtbank Oost-Brabant 

onder wiens verantwoordelijkheid hij werkzaam is.  

Op grond van bovengenoemde feiten richten wij aan hoogst verantwoordelijk President mr. C.M. 
Wiertz-Wezenbeek van de rechtbank Oost-Brabant het nadrukkelijke verzoek om deze zaak met als 
kenmerk: C/01/281994/BPRK14/804 waarin door Menno van der Donk enkel A.M.L. van Rooij, 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) is opgeroepen om op 8 september 2014 te 13:30 uur te 

http://www.vbk.nl/kantoor/advocaten/richel,-frank/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
http://www.vbk.nl/kantoor/advocaten/richel,-frank/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-september-2014-sommatie-aan-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-september-2014-sommatie-aan-van-t-hooft-en-van-rosmalen-notarissen-te-boxtel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2014-sommatie-aan-advocaat-frank-richel-van-benthem-keulen-nv-te-utrecht.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2014-sommatie-aan-sns-reaal-executieverkoop-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-september-2014-aanvullende-sommatie-aan-huijbregts-notarissen-en-adviseurs-executieverkoop-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2014-sommatie-aan-directeur-roger-felix-mvgm-vastgoedtaxaties.pdf
http://mvgmvastgoedtaxaties.nl/MenuID/2218/Content/Home.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-september-2014-sommatie-aan-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-september-2014-sommatie-aan-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-september-2014-sommatie-aan-van-t-hooft-en-van-rosmalen-notarissen-te-boxtel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-september-2014-sommatie-aan-van-t-hooft-en-van-rosmalen-notarissen-te-boxtel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2014-sommatie-aan-advocaat-frank-richel-van-benthem-keulen-nv-te-utrecht.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2014-sommatie-aan-advocaat-frank-richel-van-benthem-keulen-nv-te-utrecht.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2014-sommatie-aan-sns-reaal-executieverkoop-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-september-2014-sommatie-aan-sns-reaal-executieverkoop-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-september-2014-aanvullende-sommatie-aan-huijbregts-notarissen-en-adviseurs-executieverkoop-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-september-2014-aanvullende-sommatie-aan-huijbregts-notarissen-en-adviseurs-executieverkoop-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2014-sommatie-aan-directeur-roger-felix-mvgm-vastgoedtaxaties.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2014-sommatie-aan-directeur-roger-felix-mvgm-vastgoedtaxaties.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
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verschijnen voor voorzieningenrechter mr. E. Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant om te worden 
gehoord voor onbepaalde tijd op te schorten en dat op 8 september 2014 vóór uiterlijk 13.00 uur 
schriftelijk te hebben bevestigd op de volgende e-mailadressen ekc.avanrooij@gmail.com  en 
de.groenen.belgie@gmail.com  

 
Hoogachtend;  
 
A.M.L. van Rooij                                                  J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A,                                           Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven                  3520 Zonhoven  
 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’                    Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
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  
 
 
(Bijlage): Het via de rechtbank Oost-Brabant verkregen verzoekschrift d.d. 28 juli 2014 van de SNS 
Bank NV, namens deze gemachtigd advocaat mr. Frank Richel , tot verlof van de hypotheekhouder tot 
inroepen van een huurbeding (artikel 3:264 BW jo. 549 RV) aan de voorzieningenrechter mr. E. 
Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant (13 blz.);  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
Van: De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com> 

Datum: 8 september 2014 10:06 
Onderwerp: Klacht tegen griffier Menno van der Donk en de hoofdgriffier van de rechtbank Oost-Brabant 
onder wiens verantwoordelijkheid hij op 30 juli 2014 in de zaak met als kenmerk: C/01/281994/BPRK14/804 
de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) heeft opgeroepen om op 8 
september 2014 te 13:30 uur te verschijnen voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant 
om te worden gehoord etc. 

Aan: klachten.rechtbankoost-brabant.nl@rechtspraak.nl, cib@rechtspraak.nl, cvrb@rechtspraak.nl, 
w.dijkstra@rechtspraak.nl, p.weerman-husson@rechtspraak.nl 
Cc: ": kabinet.bourgeois@vlaanderen.be" <kabinet.bourgeois@vlaanderen.be>, 
"kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" <kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>, kabinet.homans@vlaanderen.be, 
kabinet.weyts@vlaanderen.be, Philippe Muyters <kabinet.muyters@vlaanderen.be>, 
"kabinet.crevits@vlaanderen.be" <kabinet.crevits@vlaanderen.be>, kabinet.turtelboom@vlaanderen.be, 
"kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be" <kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be>, kabinet.gatz@vlaanderen.be, 
politie@hazodi.be, "korpschef@hazodi.be" <korpschef@hazodi.be>, NCF Whistleblowers 
<nocancerfoundation@gmail.com>, Camping & Pensionstal Dommeldal <a.vanrooij1@chello.nl>, "A,M,L Van 
Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-september-2014-wraking-rechter-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-juli-2014-oproeping-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-om-te-worden-gehoord.pdf

