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Verstuurd per fax 072 5274703

en per e-mai l :  kantonrol .alkmaar@rechtspraak.nl
en nonverzet.rb-nho.alkmaar@rechtspraak. nl
en straforiffie. rb-n ho.al km aar@rechtsoraak. nl

Ecologisch Kennis centrum B.v. Aan: De wrakingskamer van' t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode. de Rechtbank Noord-Hol land
Corr.  Adres: Hazendansweg 36A, postbus 2S1, 1800 BG Alkmaar
3520 te Zonhoven (België)

Zonhoven 9 februari  2015
Ons kenmerk: RR/31 01201 5lB
Uw kenmerk: 3339658 CV EXPL 14-4942
Onderwerp: Woningst icht ing Kennemer Wonen/R.A.A. Rietveld

Geachte voorzi t ter en leden van de wrakinqskamer van de rechtbank Noord-Hol land,

,,", - i
i i @

Betreft:

Wraking van behandelend kantonrechter:
-  mr .  M.C.  van R i in

omdat  z i jop  ons  op  31  januar i2015 (00 :06  uur )  per fax  (S tuk  1)en  op  31  januar i2015 per  e -mai l
kantonrol .alkmaar@rechtspraak.nl  en nonverzet.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl
en straíqr i f f ie.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl  (12:42 uur)t i jd ig verstuurde nader toegezonden
stukken in opgemeld e zaak voor cl iënt R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert  70, 190'1 GR
Castr icunr,  die daarvoor het Ecologisch Kennis Centrunr B.V. heeft  gemacht igd met let ter l i jk de
volgende volmacht (Stuk 2):

VOLMACHT

Ondergetekenden:
- R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert  70, 1901 GR Castr icum,

verklaart  bi j  deze volmacht te ver lenen en te macht igen het Ecologisch Kennis Centrum B.V.
kantoor houdende te Sint-Oedenrode aan ' t  Achterom 9a, 549'1 XD, voor deze ing. A.M.L. van
Rooi j  wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België),  zulks met het recht
van subst i tut ie om voor en namens hem zi jnde ondergetekende, de bi j  handel ingen in en buiten
rechten voor gerechten op zi t t ingen c.q. behandel ingen te verschi jnen, voor en namens hem al le
processuele handel ingen te verr ichten in de zaak die betrekking heeft  op het gerezen geschi l
tegen Woningst icht ing Kennemer Wonen, welke op '10 februari  2015, onder kenmerk: 3339658 CV
EXPL 14-4942,|er z i t t ing wordt behandeld door kantonrechter mr. M.C. van Ri jn en al les wat daar
direct of  indirect mee samenhanot in de meest ruime zin.

Plaats: Zonhoven (België)
Dagteken ing :  31  januar i20 '15

Handtekening:
R.A.A. Rietveld,

daarop tot op heden niet heeft gereageerd

Deze wraking bevat 20 pagina's.  Bi jbehorende stukken kunt u lezen in de e-mai l  versie



Als gemacht igde van:
- R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert  70, 1901 GR Castr icum;

(hierna; cliënt) wraken wij in opgemelde zaak (uw kenmerk: 3339658 CV EXPL 14-4942) de
behandelend kantonrechter mr. M.C. van Ri jn omdat zi j  n iet  heeft  gereageerd op onze op 31 januari
201 5 (00:06 uur) per fax (Stuk 1) en op 31 januari  2015 per e-mai l  kantonrol .alkmaar@rechtspraak.nl
en nonverzet.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nlen strafqr i f f ie.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl  (12:42
uur) t i jd ig nader toegezonden stukken met let ter l i jk de volgende inhoud:

Van: A,M,L Van Rooi j  <ekc.avanrooi j@gmail .com>
Datum: 3'1 januari  201512:42
Onderwerp: Nadere stukken in opgemelde zaak kenmerk: 3339658 CV EXPL 14-4942 inzake het
geschi l  tussen Woningst icht ing Kennemer Wonen /  R.A.A. Rietveld
Aan: kantonrol .alkmaar@rechtspraak.nl ,  nonverzet.rb-nho.alkmaar@rechtspraak.nl ,  strafgr i f f ie.rb-
nho.alkmaar@rechtspraak. nl
Cc: Ruud Rietveld <ruudrietveldvertel t@hotmai l .com>, rudolf  r ietveld <corusstaal l5@hotmai l .com>

rK9
Verstuurd per fax 072 5274703

en per e-mai l :  kantonrol .alkmaar@rechtspraak.nl
en nonverzet.rb-n ho.alkmaar@rechtspraak. nl
en strafgriffie.rb-nho.alkmaar@rechtspraak. nl

Ecologisch Kennis centrum B.V. 
Aan: mr'  M'c '  van Ri in
Kantonrechter Rechtbank Noord-Hol land' t  Achterom 9a, 549í XD, Sint-Oedenrode. postbus 251, i  B00 BG Alkmaar

Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)

Zonhoven 31  januar i  2015
Ons kenmerk: RR/3'l 01201 5lB
Uw kenmerk: 3339658 CV EXPL 14-4942

Onderwerp: Woningst icht ing Kennemer Wonen/R.A.A. Rietveld

Geachte Kantonrechter mr. M.C. van Ri in,

Als gemacht igde van:
- R.A.A. Rietveld, wonende aan De Boogaert  70, 1901 GR Castr icum;

(hierna; cl iënt)  ber ichten wi j  u dat c l iënt het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  voor deze haar
directeur A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode heeft
gemacht igd om zi jn zaak te behart igen voor de zi t t ing op 10 februari2015 om 10:30 uur,  waarvan u
de ui tnodigingsbrief  d.d. 29 december 2014 van uw rechtbank vindt bi jgevoegd (product ie 1).

Betreft:
-  Nadere stukken in opqemelde zaak met het verzoek de behandel ing van deze zaak voor

onbepaalde t i jd ui t  te stel len en weer te openen na het moment de SNS-Bank NV, namens
deze Ronald Veen, de 50 vrachtauto's gestolen goederen van ondermeer het Ecologisch
Kennis Centrum 8.V.,  weer exact op dezelfde locat ie heeft  teruggebracht,  als ook de
gestolen sleutels weer aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  heeft  teruggegeven, zodat het
Ecologisch Kennis Centrum B.V. zi jn werkzaamheden weer kan hervatten vanuit  z i jn
kantoor dat is gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 549í XD, Sint-Oedenrode

- Met het nadrukkel i ike verzoek de inwi l l ig ing ervan aan A.M.L. van Rooi j  bi j
aangetekende brief schriftelijk te bevestigen op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg
364, 3520 Zonhoven (Belgié).

Bevat 8 blz.  met bi ibehorende product ies í  t /m 3, totaal:  15 blz.
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Bijgevoegd vindt u tevens:
- de macht iging d.d. 31 januari  2015 van R.A.A. Rietveld (product ie 2);
-  Uit t reksel KvK van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (product ie 3);

Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en inoelast te
beschouwen:

In deze nadere stukken wi l len wi j  u kenbaar maken dat zonder een vonnis,  besl issing of beschikking
van een rechtbank de SNS-Bank NV, namens deze Ronald Veen ,  op 29 januari  2015 maar l iefst  50
vrachtauto's vol  goederen van ondermeer het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft  gestolen, als
ook de sleutels van ons kantoor op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Aan fei tel i jke
onderbouwing daarvan vindt u hieronder ingelast ons bi j  e-mai l  d.d. 30 januari  2015 (15.04 uur)
verstuurde verzoekschrift aan notarisklerk Chantal Smeets van Hendriks & Fleuren Zuvd Notarissen
te Heerlen.

Voor de vol ledige inhoud van deze nadere stukken met onderbouwende bewijsstukken lees de
vo lgende l ink  met  deep l inks :

http://www.mstsn l.net/ekc/pdf/31-ianuari-2015-nadere-stukken-rechtbank-noord-holland-
inzake:ruud-r ietveld. pdf

Voor de ondertekende versie welke op 31 januari  2015 per fax 072 5274703 naar uw rechtbank is
verstuurd lees de volgende l ink:

http://www.mstsn l. net/ekc/pdf/31-ian uari-201S-fax-ontvangst-nadere-stukken-ru ud-
rietveld-aan-rechtban k-noord-hol land. pdf

Wij  verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud als herhaald en inqelast te
beschouwen en vol ledig te betrekken in uw besl issing.

Met inachtneming van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken r ichten wi j  aan behandelend
kantonrechter mr. M.C. van Ri jn het nadrukkel i jke verzoek om de behandel ing ter z i t t ing daarop voor
onbepaalde t i jd ui t  te stel len en weer te openen na het moment de SNS-Bank NV, namens deze
Ronald Veen, de 50 vrachtauto's gestolen goederen van ondermeer het Ecologisch Kennis Centrum
8.V., weer exact op dezelfde locatie heeft teruggebracht, als ook de gestolen sleutels weer aan
eigenaar A.M.L. van Rooi j  heeft  teruggegeven, zodat het Ecoloqisch Kennis Centrum B.V. zi jn
werkzaamheden weer kan hervatten vanuit zijn kantoor dat is gevestigd op het adres 't Achterom 9A,
5491 XD. Sint-Oedenrode .

Met nadruk verzoeken wij u bovengenoemd gemotiveerd verzoek tot uitstel van de zitting op 10
januari20l5 om 10:30 uur in te wi l l igen en dat dat aan A.M.L. van Rooi j  bi jaangetekende br ief
schriftelijk te bevestigen op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).

In afwacht ing van uw hierboven verzochte besl issing aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V.
plaHazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), verblijven wij,

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze

@
Ing. A.M.L. van Rooi j
Directeur.

( " /  o



Biibehorende Prod uct ies:
-  Product ie 1: Uitnodigingsbrief  d.d. 29 december 2014 van de rechtbank Noord-Hol land (1

b lz . ) ;
-  Product ie 2: Macht iging d.d. 31 januari  20í5 van R.A.A. Rietveld ( t  blz.)
-  Product ie 3: Uit t reksel KvK van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (2 blz.) ;

CC:
- Ruud Rietveld

Wrakinqsgronden:

Voor de wrakingsgronden verwijzen wij u naar onze hieronder ingelaste:
o sommatie d.d. 8 februari  20'15 (kenmerk: AvR/08012015/Som) aan Wil leke Doelwi j t ,  algemeen

directeur Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders, Postbus 357, 3840 AJ Harderwijk
o sommatie d.d. 9 februari  2015 (kenmerk: AvFVO9012015/SomSmeets) aan notar isklerk

C.A.T.J. Smeets-van der Linden van Hendriks & Fleuren Zuyd Notar issen Akerstraat 138,
6417 BR Heer len ;

welke u ook kunt raadplegen bi j  de Europese De Groenen (www.deqroenen.eu) in de volgende l inks
met deepl inks aan fei tel i jke en wettel i jke onderbouw:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-februari-2015-sommatie-aan-directeur-w-doelwiit-van-
wisseborn-qerechtsd eu rwaarders. pdf

https://sites.qoogle.com/site/deqroenenbelqie/iongeian-wisseborn-qerechtsdeurwaarders

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-februari-2015-sommatie-aan-notarisklerk-chantal-smeets-
van-hendri ks-fleu ren-zuvd-notarissen. pdf

https://sites.qoogle.com/site/deqroenenbelqie/c-a-t-i-smeets-van-der-linden
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Aan:Wi l leke  Doe lw i i t
Algem een d irecteu r Jon gejan W isseborn Gerechtsdeu rwaarders
Postbus 357, 3840 AJ Harderwijk
Per e-mai l :  wjd@jwgd.nl  en per fax 088-5799099

Grootste onwettiqe eiqendom roof en qerechteli ike
ontrui m i nq ooit leqt rechtbanken. (qerechts)hoven

en de Raad van State in Nederland en België sti l

Algemeen directeur Willeke Doelwiit van Jongeian Wisseborn
gerechtsdeurwaarders is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
gevolgen van de grootste onwettrge ergendom rooÏ en gerecntel|JKe
ontruiming ooit  onder regie van haar ondergeschikte werknemer
gerechtsdeurwaard er Rud i Cornel ia Marius Treffers,

ardor la Rror{a k r l o n r l o  a l d a a r  a a n  l - { o i l
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Noordweg 2a (zie foto) uitgevoerd door het bedrijf Van Happen
Containers, Wei jerbeemd 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 hulpoff ic ier van just i t ie de heer Seggai
onder aanstur ing van korpschef Frans Heeres van de pol i t ie Oost-
Brabant onder pol i t ieke verantwoordel i jkheid van minister lvo
Oostelten (VVD)(zie foto) onder toeziend oog van Ronald Veen,
fractievoorzitter van de VVD in Veenendaal, namens de Nederlanose
Staatsbank SNS-Bank NV onder pol i t ieke verantwoordel i jkheid van
minister Jeroen Di jsselbloem (PvdA) zonder een rechtsgeldig exploot.

Zonhoven B februari  2015
Ons kenmerk: AvR/0801 201 S/Som

Betreft:
Sommatie aan Willeke Doelwiit. algemeen directeur Jongejan Wisseborn Gerechtscleurwaarclers, Postbus 357,
3840 AJ Harderwijk om op grond van de inhoud van deze e-mail (met l inks en deeplinks aan feiteli jke en
wetteli jke onderbouwing) op maandaq 9 februari 2015 vóór uiterl i ik 10:00 uur te hebben beslist:

dat de door uw ondergeschikte gerechtsdeurwaarder Rudi Cornelia Marius Treffers op 29 januari 2015
gestolen goederen van eigenaarA.M.L van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, de
bedrijven Camping en pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding
8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de polit ieke groeoering De Groenen,
afdeling Sint-Oedenrode, met behulp van de sterke arm van de polit ie ongeschonden moeten worden
teruggebracht naar de woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD te SinGOedenrode en op de
oorspronkeli jke 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 vri je beschikking worden gesteld
aan e igenaar A.M.L.  van Rooi j ,  vanaf  1 januar i  2011 samen met z i jn  echtgenote J.E.M. van Nunen
wonende op zijn hoofdverbli jÍplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiè).

Deze sommatie bevat I pagina's. B stukken kunt u lezen in de e-mai l  versie

Van deze sommatie is een kopie verstuurd aan de volgende verantwoordeli jke Vaste Kamer Commissies van de
Tweede Kamer.

-  Vaste Kamer Commissie van Just i t ie  en Vei l iqheid (c ie.v i@tweedekamer.n l  ) ;
- Vaste Kamer Commissie voor Financiën (cie.fin@tweedekamer.nl);
- Vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken (cie.biza@tweedekamer.nl)

met het nadrukkeli jke 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 bewiis)
en misdaadverslaggever Peter R. De Vries daarbij een spin in het web is (lees bewiis).

Een kopie hiervan is ook verstuurcl aan;
- Edwin Lanqerak, 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. zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camoing en
pensionsta l  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V. ,  Van Rooi j  Hold ing 8.V. ,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de polit ieke qroeperino De Groenen heeft gestolen,
waaronder grote hoeveelheden zeer vertrouwelijke gegevens, zonder gerechteli jk 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 gerechteli jke procedures heeft dit tot gevolg dat alle lopende gerechteli jke
procedures bij meerdere rechtbanken, (gerechts)hoven en de Raad van State in Nederland en België
per direct moeten worden sti lgelegd, welke pas kunnen worden vervolgd nadat haar directeur A.M.L.
van Rooij zi jn gestolen kantoor, zijn gestolen dossiers, wetboeken e.d. weer terug heeft ontvangen en
weer post kan ontvangen op het adres 't Achterom 9A, 549'1XD te SinfOedenrode waarin het
Ecoloqisch Kennis Centrum B.V. is oevestiod. De schade als oevolq daarvan be

/ o



honderdduizenden euro's per dag (e-mail: inío@vanhapoencontainers.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. zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en
oensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de polit ieke qroepering De Groenen zijn gestolen, onder
de volgende valse verklaring "de woning is ontruimd en wordt dan ook teeg opgetevèrd' van notaris
mr. J.L.G. (Jos) Fleuren van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen op 5 februari 2015 oe
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, 5g
varkens, bijbehorende, kantine, bedrijfsgebouwen en 6 hectare grond voor slechts € 650.000,-
executoriaal heeft geveild in het Van der Valk Hotel te Vuqht. Bosscheweg 2,5261 AA Vught zonder
dat notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren daarvan ook maar ooit een veil ingexploot heeft laten uitgaan aan
eigenaar A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonadres (tevens
hoofdverbli jfplaats) Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). Om deze misdrijven te kunnen
plegen heeft de stelende burqemeester Peter Maas (CDA ), een persoonli jke vriend van voormahg
minister president Jan-Peter Balkenende, in onderlinge samenspanning met zijn ondergeschikte
wethouders Jeanne Hendriks-van Kemenade (Hart voor Rooi), Ad van der Heiiden (DGS-BVT Rooi),
Jan van Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred Schriever (die eerder gemeentesecretaris was
in Almere waar Annemarie Jorritsma (WD) burgemeester is) maar l iefst meer dan 4 jaar lang bewust
GBA-fraude jegens A.M.L.  van Rooi j  en z i jn  echtgenote J.E.M. van Nunen gepleegd,  waardoor J .E.M.
van Rooij van Nunen tot op heden nog valseli jk staat ingeschreven in de GBA van Sint-Oedenrode en
daarmee zonder gerechteli jke 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 verantwoordeli jk 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
bli j  zal zijn. Tevens zal haar echtgenoot A.M.L. van Rooij veel in zijn woningen op het adres 't

Achterom 9-94, 549'l XD Sint-Oedenrode verbli jven omdat daarin zijn bedrijven en zijn polit ieke parti j
De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, zijn gevestigd. Dit om zijn daarin gevestigde bedrijven en
pol i t ieke par t i j  De Groenen te kunnen runnen (e-mai l :  b . iansenlO@chel lo.n l ) .

Geacht verantwoordelijk directeur Willeke Doelwijt,

Ondergetekende A.M.L. van Rooi j  als eigenaar van de woningen op het adres ' t  Achterom 9 en 9A,
5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland) bericht u als volgt:
Bi j  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 Rooi j  en K.T.M. Driesen als huurders van de woningen ' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode aangezegd dat zi j  hun woningen op 29 januari  201 5 moeten hebben verlaten daar anders
hun eigendommen ui t  de door hen gehuurde woningen worden verwi jderd en naar de openbare weg
worden afgevoerd, om na de ontruiminq de wonino weer ter beschikkinq te stel len van de
eiqenaar ( lees exploot van betekening);

Ten t i jde van de sleuteloverdracht van de huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T.M. Driesen op 29 januari
2015 was A.M.L. van Rooi j  eigenaar van de woningen op het adres ' t  Achterom 9 en 9A, 5491 XD te
SintOedenrode, wat hi j  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 zi j  a l  hun eigendommen hadden verhuisd, wat door hen op 29
januari 2015 tegen gerechtsdeurwaarder Rudi Treffers persoonlijk is verteld (beluister biiqevoeqde
qeluidsopname met VLC-mediaplaver), waarna gerechtsdeurwaarder Rudi Treffers
overeenkomstig zijn eigen exploot van betekening de woningen ter vrije beschikking had moeten
stel len aan eigenaar A.M.L. van Rooi j  en de sleutels aan zi jn ter plaatse aanwezige echtgenote J.E.M.
van Rooij van Nunen had moeten overdragen op grond van de getoonde volmacht (lees qetekende
machtiqinq).
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Ten t i jde van de sleuteloverdracht van de huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T.M. Driesen op 2g januari
2015 stonden de woningen op het adres' t  Achterom 9 en 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrooe
(Nederland) als ook in de tot  die woningen behorende bi jgebouwen nog vol met eigendommen van:

1. eigenaar A.M.L. van Rooi i ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi in hoofdverbl i i fp laats
Hazendansweq 36A, 3520 Zonhoven (België);

2.  de echtgenote van de eigenaar J.E.M. van Rooi i  van Nunen;,  vanaf 1 januari  2011 wonende
op zi in hoofdverbl i j fp laats Hazendansweq 36A, 3520 Zonhoven (België);

3.  Camping en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:
57035032 , gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nedertand)
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgié) ( lees ui t t reksel KvK)

4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum B.V.,  met ondernemingsnummer: ' '1609011 1, vanaf 5 maart'1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als
directeur A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  201'1 wonende oo zi jn hoofdverbl i i fp laats
Hazendansweq 36A, 3520 Zonhoven (België)(lees uittreksel KvK);

5. Van Rooi i  Holdinq 8.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 Rooi j ,  vanaf '1 januari2011 wonende oo zi in hoofdverbl i j Íp laats
Hazendansweq 36A, 3520 Zonhoven (België)(lees uittreksel KvK);

6. St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdino 8.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland),  met als voorzi t ter A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 ianuari  2011 wonende op
ziin hoofdverblijfplaats Hazendansweo 364, 3520 Zonhoven (België)(lees uittreksel kvK);

7. Politieke Groeperino De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
gemacht igd bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 ianuari  201 '1 wonende op zi in
hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A. 3520 Zonhoven (België) ( lees verslaq verqaderinq);

Ten t i jde van de ontruiming op 29 januari  2015 stond (wat ook nu nog steeds geval is)  mi jn echtgenote
J.E.M. van Rooi j  van Nunen nog steeds valsel i jk ingeschreven in het GBA van de gemeente Sint-
Oedenrode als wonende op het adres 't Achterom 9A, 549'1 XD Sint-Oedenrode (Nederland).
Gerechtsdeurwaarder R. C. M. Treffers was daarvan op de hoogte en is overeenkomstig het
autor isat iebeslui t  St.  Netwerk Gerechtsdeurwaarders d.d.21jul i20'14 (kenmerk: 2014-0000387105)
bevoegd om dat persoonl i jk te raadplegen in het GBA van de gemeente Sint-Oedenrode:

Op grond van het door G.M. Kei jser-Baldè. directeur Agentschap Basisadministrat ie
Personengegevens en Reisdocumenten namens minister Ronald Plasterk (PvdA) op 21 jul i  2014
vastgestelde besluit "Basisadministratie Persoonsqegevens en Riesdocumenten, Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkri_iksrelaties" (kenmerk:2014-0000387105)had gerechtsdeurwaarder
R. C. M. Treffers van deze valse inschri jv ing van woonst van mijn echtgenote J.E.M. van Rooi jvan
Nunen op het adres 't Achterom 9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode daarvan onverwijld verantwoordelijk
minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkr i jksrelat ie in kennis moeten stel len,
alvorens verdere stappen te mogen ondernemen. Door dat niet te hebben gedaan heeft
gerechtsdeurwaarder R. C. M. Treffers in zeer ernst ige mate het beslui t  d.d.21jul i  2014 overtreden,
waarvan wi j  onverwi j ld verantwoordel i jk minister Ronald Plasterk (PvdA)van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelatie en verantwoordelijk directeurGJ{-_KeLiSeLbde, Agentschap Basisadministratie
Personengegevens en Reisdocumenten daarvoor verantwoordel i jk en aansprakel i jk zul len stel len
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 20'15 (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 Rooi j ,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (lees brief)"

Om na het ver laten van de huurders A.A.H. van Rooi j  en K.T.M. Driesen de eigendommen van
eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  en zi jn bedri jven camping en Pensionstal'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor
van Rooi j  Holding B.V. en de pol i t ieke Groepering De Groenen in de woningen op het adres ' t

Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode niet onbeheerd achter te laten heeft eiqenaar A.M.L. van
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Rooi j  aan zi jn echtgenote J.E.M. van Nunen daarvoor de volgende volmacht afgegeven ( lees
qetekende macht iqinq)

A.M.L .  van  Roo i i :
De eigenaar van het pand 't Achterom 9-9A,
5491 XD te Sint-Oedenrode en de daarin gevestigde
hierna te noemen bedri jven en pol i t ieke part i j
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (Belgiè)
e-mai l  :  ekc.avanrooi i@qmail .com
te l :  +  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 bedri jven en pol i t ieke part i j :

1.  Van Rooi i .  Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiè);

2.  Camping en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:
57035032 , gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 549í XD Sint-Oedenrode (Nederland)
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

3.  Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 160901' l '1,  vanaf 5
maart 1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)
met als directeur A.M.L. van Rooi j ,  vanaf í  januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

4.  Van Rooi i  Holdinq B.V.,  met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  20í 1 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België);

5.  St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq B.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland),  met als voorzi t ter A.M.L. van Rooi j ,  vanaf I  januari  2011 wonende
op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

6. Politieke Groeperinq 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
gemacht igd bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  20'1 1 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

Geven hierbi jaan:
- Van Nunen. Johanna El isabeth 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 inter ieur en ophalen en aannemen van post.  Dit  voor de bedri jven

gevest igd op' t  Achterom 9a;
.  Verzorging van het inter ieur en ophalen en aannemen van post voor de pol i t ieke part i j

De Groenen, gevestigd op 't Achterom 9, 5491 XD Sint Oedenrode.

Gerechtel i ike stukken moqen niet worden aanqepakt.
Deze moeten bij exploot worden betekend door een Belgische gerechtsdeurwaarder op de
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven, waar A.M.L. van Rooij samen met zijn
echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, vanaf ' l  januari  2011 woont.
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Dagtekening : 21 januari 201 5

A.M.L. van Rooi j
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 just i t ie de heer Seggai (beluister bi isevoeqde seluidsopname met VLG-mediaplaver),  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 zi jn van de Nederlandse Staat)
met de sterke arm van gerechtsdeurwaarder R. C. M. Treffers en de politie (hulpofficier de heer
Seggai)  die zonder enige besl issing, 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 Rooi j  al le goederen van eigenaar A.M.L van Rooi j ,  z i jn
echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen, de bedri jven Camping en pensionstal  'Dommeldal ' ,

Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j
Holding B.V. en de pol i t ieke groepering De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode door het bedri j f  Van
Haopen Containers, Wei jerbeemd 10, 5651 GN Eindhoven met als verantwoordel i jk 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 zi jn van de Staat der Nederlanden)de
woningen op het adres ' t  Achterom 9-9a, bi jbehorende minicamping bi j  de paardenhoudenri j ,  pension
voor logies voor 10 personen, camping voor 25 plaatsen, met mi l ieuvergunning voor 78 paarden, 59
varkens, bijbehorende kantine, bedrijfsgebouwen en 6 hectare grond van eigenaar A.M.L. van Rooij
gestolen als ook zi jn sleutels.  Dit  al les is gebeurd op kosten van de Staat der Nederlanden om dat de
aandelen van de SNS Bank NV voor 100% in handen zi jn van de Staat der Nederlanden.

Vervolgens heeft  Ronald Veen, na al le eigendommen van eigenaar A.M.L van Rooi j ,  z i jn echtgenote
J.E.M. van Rooi j  van Nunen, de bedri jven Camping en pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis
Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en de
pol i t ieke groepering De Groenen te hebben laten stelen door het bedri j f  Van Happen Containers te
Eindhoven met als verantwoordel i jk directeur Mark van Happen zonder voorafgaande toestemming
van eigenaar A.M.L. van Rooi j  het door potent iele kopers op 5 februari2015 tussen 11 en 12 uur laten
bezicht igen en in de namiddag door notar is mr. J.L.G. (Jos) Fleuren van Hendriks & Fleuren Zuyd
Notarissen te Heerlen voor € 650.000,- executoriaal heeft laten veilen aan Ben Jansen,
paardenhouder,  Ol landseweg 1 17, 5491 XA Sint-Oedenrode zonder dat eigenaar A.M.L. van Rooi j
als ook zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen ook maar ooit  een vei l ingexploot van deze notar is
mr. J.L.G. (Jos) Fleuren op hun woonadres ( tevens hoofdverbl i j fp laats) Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven (België) hebben ontvangen. De heer mr. J.L.G. (Jos) Fleuren heeft  di t  al les gedaan met de
voorkennis dat A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Rooi j  van Nunen vanaf 1 januari  2011 hun woonadres
hebben op hun hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).

Hiermee hebben wij het bewijs geleverd dat onder aansturing van Ronald Veen de razzia ten tijde van
de Tweede Wereldoorloq 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 gerechtel i jke ontruiming ooit  een kopie verstuurd aan de volgende verantwoordel i jke
Vaste Kamer Commissies van de Tweede Kamer.

-  Vaste Kamer Commissie van Just i t ie en Vei l iqheid (cie.vi@tweedekamer.nl  ) ;
-  Vaste Kamer Commissie voor Financién (cie. f in@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 mi jns inziens daarmee ook de moord op Pim Fortuyn en Els Borst rechtstreeks
samenhangt ( lees bewiis) en misdaadverslaggever Peter R. De Vries daarbi j  de spin in het web is
( lees bewiis).

Daarnaast hebben wij hiervan een kopie laten toekomen aan:
- Edwin Lanqerak, logist iek manager bi j  Van Happen Containers te Son die zo'n 50 containers

aan eigendommen heeft  gestolen van eigenaar A.M.L van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van
Rooi j  van Nunen, de bedri jven Camping en pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis
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Centrum B.V.,  Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Hotding B.V.
en de pol i t ieke groepering De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode, met de sommatie om op 9
februari  2015 vóór ui ter l i ik 10.00 uur te hebben besl ist  dat al le gestolen goederen
onbeschadigd worden terugbezorgd op de weggehaalde plaats in mijn woningen en
bijgebouwen op het adres 't Achterom g-gA, 5491 Sint-Oedenrode.

- Ben Jansen, wonende op het adres Ol landseweg 117, 5491XA Sint-Oedenrode, met de
sommatie om op 9 februari  2015 vóór ui ter l i ik 10.00 uur te hebben besl ist  dat door mr.
J.L.G. (Jos) Fleuren over de execut ieverkoop op 5 februari2015 valse en onvol ledioe
informatie is verstrekt, waardoor hij afziet van de koop.

Daarnaast hebben wi j  hiervan een kopie laten toekomen aan:
- Al le cl iënten van het Ecolooisch kennis Centrum B.V.
- A!!.p"...leden van 4e nolitieke qroeperi$q De Groen"p-n:

zodat zij weten wat de Nederlandse regering kabinet Rutte ll (VVD / PvdA) onder aansturing van
minister President Mark Rutte (VVD) hen al len heeft  aangedaan.

De hierboven beschreven door Ronald Veen ui tgevoerde razzia is vol ledig betaald doorde SNS Bank
NV. waarvan de aandelen voor '100% in handen zi jn van de Staat der Nederlanden. Dit  betekent dat
deze op eigenaar A.M.L. van Rooi i  en het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met als directeur A.M.L.
van Rooi j ,  ui tgevoerde razzia vol ledig is betaald door de Staat der Nederlanden. Dit  betekent dat de
Staat der Nederlanden, met als Staatshoofd Koninq Wil lem Alexander,  vol ledig verantwoordel i jk en
aansprakel i jk is voor het stelen van het kantoor,  de dossiers, de wetboeken e.d. van het Ecologisch
Kennis Centrum B.V. op zi jn vest igingsadres ' 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 Rooi j  onder deze
door de Staat der Nederlanden gecreëerde omstandigheden onmogel i jk nog werkzaamheden kan
verrichten voor haar cliënten. Dit betekent dat de Staat der Nederlanden en zo nodig staatshoofd
Koning Wil lem Alexander persoonl i jk,  ervoor zal  moeten zorgen dat al le in Nederland en België
lopende gerechtel i jke procedures voor rechtbanken, (gerechts)hoven, de Nederlandse en Belgische
Raad van State, waarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is betrokken, voor onbepaalde t i jd zul len
moeten worden opgeschort .  Wij  zul len Piet Hein Donner (vice-president bi j  de Nederlandse Raad van
State) dan ook verzoeken om al le Nederlandse en Belgische rechtbanken, (gerechts)hoven,en Raad
van State hiervan onverwi j ld op de hoogte te stel len met het verzoek om de behandel ing van al le
rechtszaken waarin A.M.L. van Rooi j  en zi jn Ecologisch Kennis Centrum B.V. zi jn 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 zijnwerkzaamheden weer kan verrichten voor het Ecologisch
Kennis Centrum B.V. vanuit  z i jn 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-
president Piet Hein Donner zal  een kopie van deze sommatie aan algemeen directeur Wil leke Doelwi j t
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 hulpoff ic ier van just i t ie de heer Seggai onder aanstur ing
van korpschef Frans Heeres van de pol i t ie Oost-Brabant onder pol i t ieke verantwoordel i jkheid van
minister lvo Opstel ten (VVD) heeft  kunnen plaatsvinden, betekent dat wi j  aan verantwoordel i jk minister
lvo Opstel ten van vei l igheid en just i t ie onverwi j ld een verzoek tot het nemen van een beslui t  zul len
laten ui tgaan, waarin wordt verzocht dat op grond van de inhoud van di t  sommatieverzoek vóór
ui ter l i ik 11 februari  2015 moet worden besl ist :

1,. dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote
J.E.M. van Rooi j  van Nunen in overeenstemming met ons met Davy Dri l l ieux (verhuurder)
gesloten huurovereenkomst (die overeenkomstig de Belqische Huurwet op 31 januari2011
is geregistreerd door inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de gemeente
Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren) met terugwerkende kracht vanaf I
januari  2011 moeten ui tschri jven ui t  de GBA van Sint-Oedenrode, waarna burgemeester en
schepenen van Zonhoven A.M.L. van Rooi j  en zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen
hun inschri jv ing in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische
Rijksregister onder nummer: 53.03.10.603-37 voor A.M.L. van Rooi j  en nummer:
55 .09 .20 .510- l l  voorJ .E .M.vanRoo i jvanNunenmet te rugwerkendekrachtvanaf  l  januar i
2011 kunnen act iveren, zodat door ons en onze bedri jven door toedoen van de Staat der
Nederlanden niet langer sociale fraude en belastingfraude behoeft te worden gepleegd,
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waarna de gemeente Zonhoven aan ons met terugwerkende kracht vanaf I  januari  2011 een
Belgische identiteitskaart kan verstrekken op onze hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven (België),  waarna wi j  met die rechtsgeldige ident i tei tskaarten 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  wi j  weer de Belgische grens met Nederland over kunnen om
werkzaamheden te verr ichten 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 Cornel ia Marius Treffers en
hulpoff ic ier van just i t íe de heer Seggai op 29 januari  2015 door Van Happen Containers te
Eindhoven gestolen goederen van eigenaar A.M.L van Rool j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van
Rooi j  van Nunen, de bedri jven Camping en pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis
Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V.
en de pol i t ieke groeperino De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode met behulp van de sterke
arm van zi jn hulpoff ic ier van just i t ie 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 9-94, 549'1 XD Sint-Oedenrode (Nederland) ter vrije beschikking moet
teruggeven aan eigenaarA.M.L. van Rooi j ,  zÍ jn echtgenote J.E.M. van Rooi jvan Nunen, de
daarin gevest igde bedri jven Campinq en pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis
Centrum B.V, Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V.
en de pol i t ieke groepering De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode;

4. dat de staat der Nederlanden al le bi j  A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van
Nunen, in de woningen op het adres ' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode
(Nederland) gevest igde bedri jven Camping en pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecoloqisch Kennis
Centrum B.V..  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V.
en de pol i t ieke qroepering De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode, reeds aangerichte en nog
aan te richten schade zal moeten verooeden:

Conclusie:

Met inachtneming van bovengenoemde fei ten sommeert eigenaar A.M.L. van Rooi j  mede namens zi jn
vier genoemde bedri jven en pol i t ieke part i j  De Groenen aan Wil leke Doelwi i t ,  algemeen directeur
Jongejan Wísseborn Gerechtsdeurwaarders, Postbus 357, 3840 AJ Harderwijk om op maandaq 9
februari  20í5 vóór ui ter l i ik 10:00 uur te hebben besl ist :

. dat de door uw ondergeschikte gerechtsdeurwaarder Rudi Cornelia Marius Treffers op 29
januari  2015 gestolen goederen van eigenaar A.M.L van Rooi i .  z i jn echtgenote J.E.M. van
Rooi j  van Nunen, de bedri jven Camping en pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecoloqisch Kennis
Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V.
en de pol i t ieke qroepering De Groenen, afdel ing SintOedenrode met behulp van de sterke
arm van de pol i t ie ongeschonden moeten worden teruggebracht naar de woningen op het
adres 't Achterom 9-94, 5491 XD te SintOedenrode en op de oorspronkelijke plaats weer
worden teruggeplaatst;

o dat de woningen op het adres 't Achterom 9-94, 5491 XD te Sint-Oedenrode overeenkomstig
het op 28 januari 20'15 (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 vr i je beschikking worden gesteld aan eigenaar A.M.L. van Rooi j ,  die
vanaf 1 januari  2011 samen met zi jn echtgenote J.E.M. van Nunen woont op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiê) en de afgegeven sleutels
worden terugbezorgd aan eigenaar A.M.L. van Rooi j ;

o dat het bedrijf Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders te Harderwijk, onder aansturing
van algemeen directeur Wil leke Doelwi j t ,  al le bi j  A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van
Rooi j  van Nunen, in de woningen op het adres ' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode
(Nederland) gevest igde bedri jven Campino en oensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecoloqisch Kennis
Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V.
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en de pol i t ieke qroeperinq De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode, reeds aangerichte en nog
aan te richten schade zal moeten vergoeden;

In afwacht ing van uw besl issing op di t  sommatiebeslui t  op maandaq 9 februari  2015 vóór ui ter l i ik
10 :00  uur  verb l i j ven  w i j ;

Hoogachtend,

1. Van Rooi i .  Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari  20í 1 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

2.  Van Nunen. Johanna El isabeth Maria, vanaf 1 januari  20í 1 wonende op haar
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

3.  Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:
57035032 , gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgié);

4.  Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 16090111,vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als
directeur A.M.L. van Rooi j ,  vanaf '1 januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

5.  Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:171O2683, vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als
bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België);

6.  St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdino B.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres't Achterom 9A, 549'1 XD Sint-
Oedenrode (Nederland),  met als voorzi t ter A.M.L. van Rooi j ,  vanaf l  januari  201'1 wonende op
zi jn hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

7. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevest igd op het adres' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
gemacht igd bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

Aan: C.A.T.J. Smeets-van der Linden
Notar isklerk bi j  Hendriks & Fleuren Zuyd Notar issen:
Akerstraat 138,64'17 BR Heerlen
Tel:  0031 (0) 455609870
Per e-mai l  :  i . f leuren@zuvd notar issen. nl  en info@zuvd notar issen.nl  en
Per fax: 045 - 57 11 550

Grootste onwettiqe eiqendom roof en gerechteli ike ontruiminq van
de woninqen 't Achterom 9-94 te Sint-Oedenrode is door gerechtsdeurwaarder
Rudi Cornelia Marius Treffers van Jonqeian Wisseborn qerechtsdeurwaarders
door toedoen van notarisklerk C.A.ï.J. Smeets-van der Linden van Hendriks &
Fleuren Zuvd Notarissen te Heerlen uitqevoerd. Door de SNS-Bank NV íStaat
der Nederlanden) , namens deze Ronald Veen (WD-raadslid te Veenendaal),
ziin de woninqen op het adres 't Achterom 9-94. 5491 XD te Sint-Oedenrode

op valse qronden op 9 februar i  2015 om 09:08 uur  qeqund
aan Ben Jansen te Sint-Oedenrode.

Ronald Veen (WD-raadslid te Veenendaal), notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der
Linden van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen te Heerlen en algemeen directeur
Willeke Doelwijt van Jongeian Wisseborn gerechtsdeunvaarders, handelend vanuit
een criminele organisatie, zijn verantwoordeli jk en aansprakeli jk voor het feit dat SNS
Bank NV, namens deze algemeen directeur Dick Okhuijsen, voor de Staat der
Nederlanden met de hulp van gerechtsdeururaarder Rudi Cornelia Marius Treffers,
gerechtsdeurwaarder te Breda (zie foto) met behulp van de sterke arm van
hulpofficier van justit ie de heer Seggai onder aansturing van korpschef Frans Heeres
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van de polit ie oost-Brabant door het bedrijf Van Happen containers te Eindhoven
met als verantwoordeli jk directeur Mark van Happen onder polit ieke
verantwoordeli jkheid van minister lvo opstelten (wD) van veil igheid en justit ie (zie
foto) zo'n 50 containers eigendommen van eigenaar A.M.L van Rooii. zi jn echtgenote
J.E.M. van Rooi j  van Nunen,  de bedr i jven Camping en pensionsta l  'Dommeldal ' ,

Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.. Van Rooij Holding B.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de polit ieke groeperino De Groenen,
afdeling Sint-Oedenrode, uit zi jn woningen op het adres 't Achterom g-gA, 5491 XD
Sint-Oedenrode zijn gestolen onder toeziend oog van Ronald Veen, fractievoorzitter
van de WD in Veenendaal, namens de Nederlandse Staatsbank SNS*gAlkIV
onder pollt ieke verantwoordeli jkheid van minister Jeroen Diisselbloem (PvdA) (zie
foto) waarna notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden van Hendriks & Fleuren
Zuyd Notarissen te Heerlen door de SNS-Bank NV (Staat der Nederlanden), namens
deze Ronald Veen (WD-raadslid te Veenendaal), op valse gronden op 9 februari
2015 om 09:08 uur de eigendommen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode heeft gegund aan Ben Jansen te Sint-Oedenrode zonder dat eigenaar
A.M.L van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen ook maar ooit een
veil ingexploot hebben ontvangen van notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren van Hendriks &
Fleuren Zuyd te Heerlen op hun woonadres, tevens hoofdverbli jfplaats,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). Het gegeven dat A.M.L. van Rooij en
J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 hun hoofdverbli jfplaats hebben op
het adres Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België) was bij notarisklerk C.A.T.J.
Smeets-van der Linden en notaris mr. J.L.G. (Jos) Fleuren van Hendriks & Fleuren
Zuyd le Heerlen maandenlang vóór de veil ing op 5 februari 2015 bekend, waarmee
de samengespannen opzet met de stelende burgemeester Peter Maas (CDA)(zie
foto) en wethouders van Sint-Oedenrode feiteli jk is bewezen.

Zonhoven 9 februari  2015
Ons kenmerk: AvFY0901 201 5iSomSmeets

Betreft:
Sommatie aan notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden van Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen
Akerstraat 138,6417 BR Heerlen om op grond van de inhoud van deze e-mail (met l inks en deeplinks aan
feiteli jke en wetteli jke onderbouwing) op maandaq 9 februari 2015 vóór uiterl i ik 17:00 uur te hebben beslist:

dat de op 9 februari 2015 om 09:08 uur gedane onwettige gunning van onze eigendommen op het
adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode aan Ben Jansen, Ollandseweg 117,5491 XA Sint-
Oedenrode is ingetrokken;

dat de woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode overeenkomstig het op 28
januari 2015 (dossiernummer: 14100927) doortoegevoegd kandidaat-gerechtsdeun'yaarder Geoffry van
Vught, werkzaam ten kantore van Rudi Cornelia Marius Treffers, gerechtsdeunaraarder te Breda, aan de
huurders A.A.H. van Rooij en K.T.M. Driesen betekende exploot ter vri je beschikking worden gesteld
aan e igenaarA.M.L.  van Rooi j ,  vanaf  1 januar i  2011 samen met z i jn  echtgenote J.E.M. van Nunen
wonende op zijn hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
dat Maatschap Hendriks& Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138,6417 BR Heerlen, als ook notaris
mr. J.L.G. (Jos) Fleuren persoonli jk en notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden persoonli jk alle bij
A.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen en in de woningen op het adres't
Achterom 9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) gevestigde bedrijven Camping en pensionstal
'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoor
van Rooij Holding B.V. en de polit ieke groepering De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, reeds
aangerichte en nog aan te richten schade zal moeten vergoeden;

Deze sommatie bevat 6 na's.  Bi ibehorende stukken kunt u lezen in de e-mai l  versie

Van deze sommatie is een kopie verstuurd aan de volgende verantwoordeli jke Vaste Kamer Commissies van de
Tweede Kamer.

- Vaste Kamer Commissie van Justit ie en Veil iqheid (cie.vi@tweedekamer.nl );
- Vaste Kamer Commissie voor Financiën (cie.fin@tweedekamer.nl);
- Vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken (cie.biza@tweedekamer.nl)

met het nadrukkeli jke verzoek te beslissen dat hiernaar een parlementair onderzoek moet worden ingesteld.
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Geachte verantwoordelijke notarisklerk Chantal Smeets,

Ondergetekende A.M.L. van Rooi j  als eigenaar van de woningen op het adres ' t  Achterom 9 en 9A,
5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland) bericht u als volgt:

Bi j  e-mai l  d.d. 4 februari  2015 (1B:50 uur) hebben:

1. eigenaar A.M.L. van Rooi i ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i i fp laats
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België);

2.  de echtgenote van de eigenaar J.E.M. van Rooi i  van Nunen;,  vanaf 1 januari  2011 wonende
op zijn hoofdverblUfplaats Hazendansweg 36A. 3520 Zonhoven (België);

3.  Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:
57035032 , gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 ianuari  2011 wonende op zi jn
hoofdverbl i i fo laats Hazendansweq 364. 3520 Zonhoven (Belgiê) ( lees ui t t reksel KvK)

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  met ondernemingsnummer: 160901 11 ,  vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als
directeur A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 ianuari  2011 wonende oo zi in hoofdverbl i i fp laats
Hazendansweq 364. 3520 Zonhoven (België)( lees ui t t reksel KvK);

5. Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998
gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf '1 ianuari  2011 wonende op zi in hoofdverblr i fplaats
Hazendansweq 364. 3520 Zonhoven (België)( lees ui t t reksel KvK);

6. St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdino 8.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres't Achterom 9A, 549í XD Sint-
Oedenrode (Nederland),  met als voorzi t ter A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 ianuari  2011 wonende oo
zijn hoofdverblUfplaats Hazendansweq 36A, 3520 Zonhoven (België)(lees uittreksel kvK);

7. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrooe,
gevest igd op het adres' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
gemacht igd bestuurderA.M.L. van Rooi j ,  vanaf l  ianuari  2011 wonende op zi jn
hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) ( lees verslaq verqaderinq);

aan u, z i jnde notar isklerk Chantal  Smeets, kenbaar gemaakt dat de geplande vei l ing van onze
eigendommen op het adres' t  Achterom 9-94, 5491 XD, Sint-Oedenrode, morgen op 5 februari2015
in de volgende l ink op internet

http ://www.vastqoedvei I i nqoostbrabant. n l/obiect.asp?id=301 91

niet kan doorgaan. Dit omdat u voor de volle 100% valsheid in qeschrift heeft qepleeqd, waarover
w i j  u  te le fon isch  hebben gesproken en  waaroverw i j  u  b i je -mai ld .d .30  januar i20 l5  (15 :04  uur ) in
kennis hebben gesteld, lees daarvoor de volgende l ink met deepl inks:

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-ianuari-201S-verzoek-aan-notarisklerk-chantal-smeets-
van-hend ri ks-fleu ren-zuvd-notarissen. pdf

Omdat u uw afspraak jegens eigenaar A.M.L. van Rooi j  niet  bent nagekomen hebben wi j  u bi j  e-mai l
d.d. 4 februari  2015 (18:50 uur) daarover nogmaals in kennis gesteld, waarvan u de inhoud (met
deepl inks aan fei tel i jke en wettel i jke onderbouw) in de volgende l ink vindt bi jgevoegd.

https://sites.qooqle.com/site/deqroenenbelqie/notarisklerk-chantal-smeets

Wij  verzoeken u nogmaals kennis te nemen van deze inhoud en die inhoud nogmaals als herhaald en
ingelast te beschouwen.

Op 6 februari 2015 hebben wij hierover telefonisch overleg gehad met Ben Jansen, paardenhouder,
Ol landseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, aan wie u onze eigendommen op het adres ' t  Achterom
9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode op 5 februari 2015 heeft geveild. Hij heeft tegenover ons
onmiskenbaar te verstaan gegeven dat u de inhoud van onze e-mai l  d.d. 4 februari  2015 (18:50 uur)
voor hem heeft  achtergehouden en dat mr. J.L.G. (Jos) Fleuren met de voorkennis van de inhoud van
die e-mai l  d.d. 4 februari  2015 (18:50 uur) ten t i jde van de vei l ing op 5 februari  2015 vanaf 14.00 uur in
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het Van der Valk Hotel te Vuqht, Bosscheweg 2,5261 AA Vught daarover bewust letterlijk de
volgende leugens heeft  verteld,  welke wi j  met geluidopname jur idisch kunnen aantonen

"Woning is ontruimd en wordt dan ook leeg opgeleverd"

"Het huidig gebruik als camping en vakant ie appaÉementen is niet  vergund en niet
gelegaliseerd"

"De woning en het hele object zijn leeggemaakt, daar zit niemand meer'n

" De gerechtel i jke procedures die er nog lopen is persoonl i jk tussen eigenaar en ik
weet niet wie het zijn, dat is een zaak van de eigenaar en niet van de verkoper"

Hiermee heeft  notar is mr. J.L.G. (Jos) Fleuren valsheid in woord gepleegd jegens Ben Jansen,
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, aan wie het onroerend goed op het adres 't Achterom
9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) executoriaal is geveild voor een bedrag voor € 650.000,-
Wij  hebben van deze sommatie e-mai l  dan ook een kopie verstuurd aan Ben Jansen op zi jn e-mai l :
b .  iansen l  0@che l lo .  n

Op grond van deze bewust valselijke verstrekte informatie kreeg eigenaar A.M.L. van Rooij bij e-mail
van u, z i jnde C.A.T.J. Smeets-van der Linden, op 9 februari  2015 (09.08 uur) let ter l i jk het volgende
e-mai l  ber icht:

Van: Ch. Smeets-van der Linden <c.smeets@zuydnotar issen.nl>
Datum: 9 februari  2015 09:08
Onderwerp: 't Achterom 9/9A te Sint-Oedenrode
Aan: "A,M,L Van Rooi j"  <ekc.avanrooi j@gmail .com>

Geachte heer Van Rooij,

Bi i  deze deel ik u mede dat de SNS Bank tot qunninq is overqeqaan.

Met vr iendel i jke groet,

C.A.T.J. Smeets-van der Linden
notarisklerk
tel: 045-5609844

Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen
Postbus 346, 6400 AH Heerlen
tel: 045-5609870
fax: 045-571 1550
website: www.zuvd notarissen.nl
Mi jn werkdagen zi jn:  maandagidinsdag/donderdag/vr i jdag van 09.00 tot 13.30 uur

Dit betekent dat met de volgende voorkennis (lees bewiis):

Edwin Langerak. iogistiek manager bij Van Happen Containers te Son die spontaan verrast
reageerde toen wij hem eergisteren daarover hebben opgebeld dat hij zo'n 50 containers vol
eigendommen van eigenaar A.M.L van RooU. zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, de
bedrijven Campinq en pensionstal 'Dommeldal', Ecolooisch Kennis Centrum 8.V.. Van Rooij Holding
8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de polit ieke groepering De Groenen
heeft gestolen, waaronder grote hoeveelheden zeer vertrouwelijke gegevens, zonder gerechteli jk
vonnis. beslissino of beschikkino. Als daarvan is het Kennis Centrum B.V.
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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 gerechteli jke procedures heeft dit tot gevolg dat alle
lopende gerechteli jke procedures bij meerdere rechtbanken, (gerechts)hoven en de Raad van State in
Nederland en België per direct moeten worden sti lgelegd, welke pas kunnen worden vervolgd nadat
haar directeur A.M.L. van Rooij zi jn 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.

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, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en
pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de polit ieke 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 bilde paardenhoudenrii,
pension voor logies voor 10 personen, camping voor 25 plaatsen, met milieuvergunning voor 78
paarden, 59 varkens, bijbehorende, kantine, bedrijÍsgebouwen en 6 hectare grond voor slechts €
650.000,- executoriaal heeft geveild 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 veil ingexploot heeft laten
uitgaan aan eigenaarA.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen op hun
woonadres (tevens hoofdverbli jfplaats) Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). Om deze
misdrijven te kunnen plegen heeft de stelende burqemeester Peter Maas (CDA ), een persoonlUke
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 Heiiden
(DGS-BVï Rooi), Jan van Burgsteden (VVD) en gemeentesecretaris Fred Schriever (die eerder
gemeentesecretaris was in Almere waar Annemarie Jorritsma (WD) burgemeester is) maar l iefst
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 valseli jk staat ingeschreven
in de GBA van Sint-Oedenrode en daarmee zonder gerechteli jke 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 verantwoordeli jk minister Jeroen Diisselbloem (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 bli j  zal zijn. Tevens zal haar echtgenoot A.M.L. van Rooij veel in
zijn woningen op het adres 't Achterom 9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode verbli jven omdat daarin zijn
bedrijven en zijn polit ieke parti j  De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, zijn gevestigd. Dit om zijn
daarin gevestigde bedrijven en polit ieke parti j  De Groenen te kunnen runnen.

verantwoordelijk notarisklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden op I februari 2015 (09.08 uur) het
onroerend goed op het adres ' t  Achterom 9-9a, 549í XD te Sint-Oedenrode van eigenaar A.M.L. van
Rooi j  onrechtmatig en onwett ig voor een bedrag van € 650.000,- heeft  gegund aan Ben Jansen,
Ol landseweg 117,5491XA Sint-Oedenrode. Van gunninq kan. gezien de inhoud van deze
sommatie, dan ook absoluut een sprake zi in.

Conclusie:

Met inachtneming van bovengenoemde fei ten sommeert eigenaar A.M.L. van Rooi j  mede namens zi jn
vier genoemde bedri jven en pol i t ieke part i j  De Groenen aan notar isklerk C.A.T.J. Smeets-van der
Linden bi j  Hendriks & Fleuren Zuvd Notar issen Akerstraat 138,64í7 BR Heerlen om op maandaq
9 februari  2015 vóór ui ter l i ik í7:00 uur te hebben besl ist :

.  dat de op 9 februari  20í 5 om 09:08 uur gedane onwett ige gunning van onze eigendommen op
het adres ' t  Achterom 9-94, 5491 XD Sint-Oedenrode aan Ben Jansen, Ol landseweg l lT,
5491 XA Sint-Oedenrode te Sint-Oedenrode is ingetrokken;

. dat de woningen op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode overeenkomstig
het op 28 januari 201 5 (dossiernummer: 14100527) 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
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' l  januari  2011 samen met zi jn echtgenote J.E.M. van Nunen wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgié);

o dat Maatschap Hendriks& Fleuren Zuvd Notar issen, Akerstraat 138,6417 BR Heerlen, als ook
notar is mr. J.L.G. (Jos) Fleuren persoonl i jk en notar isklerk C.A.T.J. Smeets-van der Linden
persoonl i jk al le bi j  A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen en in de
woningen op het adres ' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) gevest igde
bedri jven Camping en pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Van Rooi j
Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en de pol i t ieke groepering
De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode, reeds aangerichte en nog aan te r ichten schade zal
moeten vergoeden;

In afwacht ing van uw besl issing op di t  sommatiebeslui t  op maandaq 9 februari  2015 vóór ui ter l i ik
17:00 uur op de volgende e-mai l  adressen: ekc.avanrooi j@gmail .com en
de.qroenen. belgie@qmail .com, verbl i jven wi j  ;

Hoogachtend,
1. Van Rooi i .  Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn

hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
Van Nunen. Johanna El isabeth Maria, vanaf ' l  januari  2011 wonende op haar
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:
57035032, gevest igd op het adres' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: ' l  6090111, vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 549' l  XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als
directeur A.M.L. van Rooi j ,  vanaf l  januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer 17102683, vanaf 5 maart 1998
gevest igd op het adres ' t  Achterom 94, 5491 XD SinfOedenrode (Nederland),  met als
bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf ' l  januari  201' l  wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België);
St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland),  met als voorzi t ter A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling SinfOedenrode,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met als
gemacht igd bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  201'1 wonende op zi jn
hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
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De raadsheren van de wrakingskamer zi jn wettel i jk gebonden aan de art ikelen 512 Sv, 36 Rv, B: '15
Awb en art .  6 EVRM en het WRAKINGSPROTOCOL VAN DE RECHTBANK DFN HAAG welke ook
voor de rechtbank Noord-Hol land van toepassing is.  In dat protocol staat ondermeer let ter l i jk het
volgende geschreven:

9.3. Horen van betrokkenen

De verzoeker en de gewraakte rechter worden in de gelegenheid gesteld te worden
gehoord. Amtshalve of op verzoek van de verzoeker of de betrokken rechter kan de
wrakingskamer bepalen dat zi j  n iet  in elkaars aanwezigheid worden gehoord. Het verdient
aanbevel ing van deze bevoegdheid slechts terughoudend gebruik te maken.
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Wij staan er dan ook op om in de gelegenheid te worden gesteld om gehoord te worden atvorens
wordt besl ist  op di t  wrakingsverzoek van kantonrechter mr. M.C. van Ri jn.

Op grond van bovengenoemde wrakingsgronden zi jn wi j  pas in de gelegenheid om gehoord te worden
nadat het door de SNS Bank NV (Staat der Nederlanden) gestolen kantoor van het Ecologisch Kennis
Centrum 8.V.,  als ook de gestolen vertrouwel i jke dossiers en wetboeken van cl iènten van het
Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode,
door de SNS Bank NV (Staat der Nederlanden) weer zi jn teruggeven aan eigenaar A.M.L. van Rooi j .

Hiermee hebben wij het bewijs geleverd dat onder aansturing van Ronald Veen de razzia ten tijde van
de Tweede Wereldoorloq in Nederland weer daadwerkelijk terug is en grootschaliger zal worden als
door de daarvoor verantwoordel i jke Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal niet
onmiddel l i jk met kracht wordt opgetreden. Om deze reden hebben wi j  van deze wraking van
kantonrechter -  mr. M.C. van Ri jn aan de wrakingskamer van de rechtbank Noord-Hol land een kopie
verstuurd aan de volgende verantwoordel i jke Vaste Kamer Commissies van de Tweede Kamer.

-  Vaste Kamer Commissie van Just i t ie en Vei l iqheid (cie.vj@tweedekamer.nl  ) ;
-  Vaste Kamer Commissie voor Financiên (cie. f in@tweedekamer.nl) ;
-  Vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken (cie.biza@tweedekamer.nl)

met het nadrukkel i jke verzoek te besl issen dat hiernaar een parlementair  onderzoek moet worden
ingesteld omdat ons inziens daarmee ook de moord op Pim Fortuyn en Els Borst rechtstreeks
samenhangt ( lees bewiis) en misdaadverslaggever Peter R. De Vries daarbi j  de spin in het web is
( lees bewiis).

Met inachtneming van bovengenoemde wrakingsgronden r ichten wi j  aan de wrakingskamer van de
rechtbank Noord-Hol land het nadrukkel i jke verzoek om de behandel ing van deze wraking voor
onbeperkte t i jd ui t  te stel len en dat aan A.M.L. van Rooi j  bi j  aangetekende br ief  schri f tel i jk te
bevest igen op zi jn hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België).

In afwacht ing van uw hierboven verzochte besl issing aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V.
corr.  adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België),  verbl i jven wi j ,

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze

/ ' ' \ .
/  l - /

/GJ/
t-''Y

lng .  A .M.L .  van  Roo i j
Directeur.

Bi ibehorende Stukken:
- Stuk 1 :  De ontvangstbevest iging van de op 31 janua r i  2015 (00:06 uur) per fax verstuurde

nadere stukken aan kantonrechter mr. M.C. van Ri jn (1 blz.) ;
-  S tuk  2 :  Macht ig ing  d .d .  31  januar i2015 van R.A.A.  R ie tve ld  (1  b lz . )

Ruud Rietveld
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EI(S
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9a, 549í XD, Sint€edenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 364,
3520 te Zonhoven (België)
e- m a i | : sk-Ë a.vj1_i'!l-*jim#ïajl;SUi"i
tel :  + 32 117 586 76

VOLMACHT

Ondergetekenden:
- R A A Rietveld, wonende aan De Boogaert 70, 1901 GR Castricum:

verklaart bij deze volmacht te verlenen en te machtigen het Ecologisch.Kennis Centrum B.V. kantoor

houdende ie Sint-Oedenrode aan 't Achterom 9a, 549'1 XD, voor deze ing. A M.L. van Rooij wonende

op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België), zulks met het recht van substrtutie onr

voor en namens hem zijndJondergetekende, de bij handelingen in en buiten rechten voor gerechten

op zitt ingen c.q. behandelingen te verschijnen, voor en namens hem alle processuele handelingen te

verrichten in de zaak die beirekking heeÍt op het gerezen geschil tegen Woningstichting Kennemer

Wonen. wetke op i 0 februari 20151onder kenmerk: 3339658 CV EXPL 144542, ter zitt ing wordt

behandeld door kantonrechter mr. M.C. van Rijn en alles wat daar direct oÍ indirect mee samenhangt

in de meest  ru ime z in.

Plaats:
Dagtekening.

Handtekening
R.A.A. Rietveld,

Zonhoven (Belgiê)
31 januar i  2015
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