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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
gevestigd op ’t Achterom 9a,  
5491 XD, Sint-Oedenrode.  

  
  

Aangetekend verstuurd  
 
Aan: Raad van State, 
Afdeling bestuursrechtspraak  
t.a.v. haar voorzitter mr. J.E.M. Polak 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 

 

Ons kenmerk: Schreu/27032017/HB-wijksestr-3                                Sint-Oedenrode 27 maart 2017  
  

Dit hoger beroep bevat 83 blz. met de stukken 1 t/m 25 (85 blz.), totaal: 168 blz. 

 
Hoger beroepschrift tegen de uitspraak SHE 15/2698 van 14 februari 2017 (verzonden op  
23 februari 2017) van de rechtbank Oost-Brabant, verstuurd aan enkel cliënt P.F.M. Schreuder, 
Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (cliënten C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder 
hebben betreffende uitspraak niet toegestuurd gekregen), als beslissing op ons beroepschrift  
d.d. 3 september 2015 (kenmerk: Schreu/03092015/B), aangevuld met nadere stukken  
d.d. 19 januari 2017, tegen het besluit d.d. 28 juli 2015 (kenmerk: Ticket 0050216013) van de 
bewaarder van het kadaster aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., ’t Achterom 9A, 5491 XD  
te Sint-Oedenrode (NL). Betreffende uitspraak SHE 15/2698 heeft de rechtbank Oost-Brabant niet 
verstuurd aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. haar directeur A.M.L. van Rooij, gevestigd 
op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, als gemachtigde van:  

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland); 
- C.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland);  
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD ’s-Hertogenbosch(Nederland); 

(hierna: cliënten) met de voorkennis van de inhoud van onze bij brief d.d. 19 januari 2017 
toegestuurde nadere stukken aan de behandelend rechter mr. J. Lie van de rechtbank Oost-Brabant, 
welke door haar griffier mr. E.C.J. Kohl uit het dossier is verwijderd om redenen zoals u in dit hoger 
beroepschrift kunt lezen.   
 
Met de sommatie om het in behandeling nemen van dit  hoger beroepschrift op te schorten (waartoe 
mr. J.E.M. Polak als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wettelijk  
verplicht is) tot na het moment de Staat der Nederlanden, namens deze minister Ronald Plasterk 
(PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitvoering heeft gegeven aan de volgende vijf 
stappen waartoe wij hem in onze aanvraag d.d. 12 maart 2017 (kenmerk: AvR/CPD/EKC/etc/ 
120312017/VZ- Fränzel) tot het nemen van een besluit hebben verzocht, welke wij geheel hebben 
ingelast in dit hoger beroepschrift: 
 

1. als eerste stap uitvoering te geven aan de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 
januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant en daarop volgend onherroepelijk besluit d.d. 23 
januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk (PvdA) van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waartoe EU-lidstaat Nederland ingevolge de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) juncto art. 3, 4,13 t/m 17 Verordening (EG) Nr. 
45/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG wettelijk verplicht is.  
 

2. als tweede stap ervoor te zorgen dat EU-burger A.M.L. van Rooij in overeenstemming met 
deze onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant vanaf 15 januari 2013 wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van de 
gemeente Zonhoven (België) als wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven en door de Belgische Staat in overeenstemming met zijn geregistreerde 
huurovereenkomst een permanent verblijfsdocument wordt verstrekt vanwege zijn 
ononderbroken permanent verblijf van meer dan vijf jaar (vanaf 1 januari 2011) in een ander 
EU-land, op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waartoe de 
Belgische Staat op grond van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004, betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening 
(EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 
72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, 
wettelijk verplicht is.  

http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-ontvangstbewijs-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_Polak_(jurist)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_Polak_(jurist)
http://www.geimpregneerdhout.info/
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3. als derde stap ervoor te zorgen dat hoofdbewaarder mr. B.H.J. (Ruben) Roes van het 

Kadaster de vanuit de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Sint-Oedenrode       
(thans: Meierijstad) overgenomen valse registratiegegevens corrigeert door de 
eigendomsregistratie van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint- 
Oedenrode, als ook van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en 
P 516 en P 517 (± 6 hectare) te herstellen naar de eigendomstoestand van vóór 18 februari 
2015, waarna J.E.M. van Rooij van Nunen (als bewoner en eigenaar) en de daarin 
gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van 
Rooij), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij 
Holding B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en de politieke partij De Groenen afdeling 
Sint-Oedenrode (met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij) weer terug kunnen naar 
hun woningen en bedrijven op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en op 
dat adres de voor hen bestemde post weer kunnen ontvangen. 
 

4. als vierde stap ervoor te zorgen dat in opdracht van burgemeester Marcel Fränzel van 
Meierijstad (dan wel zijn opvolger in verband met schorsing) met behulp van het inroepen 
van de sterke arm van hulpofficier van justitie Jérôme Seggai “misdaad-katvanger” B.C.M. 
Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, per direct uit de woningen op het adres 
’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode wordt gezet, als ook van onderliggende percelen 
sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) wordt verwijderd en 
de sleutels van deze woningen worden overgedragen aan bewoner (tevens eigenaar) J.E.M. 
van Rooij van Nunen, waarmee ook de daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als 
directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) 
en de politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als gemachtigd voorzitter 
A.M.L. van Rooij) weer terug kunnen naar hun woningen en bedrijven op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en op dat adres de voor hen bestemde post weer 
kunnen ontvangen. 

 
5. als vijfde stap ervoor te zorgen dat de door de SNS-Bank N.V. (Nederlandse Staatsbank) in 

twaalf grote containers gestolen eigendommen van bewoner J.E.M. van Nunen, de eigenaren 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, de daarin gevestigde bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
Stichting Administratie kantoor van Rooij Holding B.V. en de landelijke politieke partij De 
Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) moet terugbrengen naar hun woon- en vestigingsadres  
’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Dit des te meer in betreffende 12 containers ook 
de archiefstukken van het juridisch bureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn gestolen, 
waaronder de (deels vertrouwelijke) archiefstukken van cliënten van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., welke wij nodig hebben om onze bezwaarschriften, beroepschriften en hoger 
beroepschriften inhoudelijk te kunnen motiveren.   
 

Met de sommatie aan Koning Willem Alexander (zie foto)  
als Voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd om 
hiervoor namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijk 
minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties hierover per direct aan te spreken en van hem 
te eisen dat de Staat der Nederlanden, namens deze minister 
Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, vóór uiterlijk 3 april 2017 uitvoering heeft 
gegeven aan bovengenoemde vijf stappen (waartoe de Staat der 

Nederlanden als ook het PvdA-Partijbestuur wettelijk verplicht zijn), zodat het in behandeling nemen 
van dit hoger beroepschrift als gevolg daarvan door voorzitter mr. J.E.M. Polak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State niet voor lange tijd behoeft te worden opgeschort.  
 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
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Geachte voorzitter mr. J.E.M. Polak,  

Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres  
’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode (NL), namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij,  
als gemachtigde van: 

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland); 
- C.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland);  
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD ’s-Hertogenbosch(Nederland); 

(hierna: cliënten) tekent hierbij hoger beroep aan tegen de uitspraak SHE 15/2698 van 14 februari 
2017 (verzonden op 23 februari 2017) van de rechtbank Oost-Brabant, verstuurd aan enkel cliënt 
P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (cliënten C.A.P.M. Schreuder en 
A.F.L.M. Schreuder hebben betreffende uitspraak niet toegestuurd gekregen), als beslissing op het 
beroepschrift d.d. 3 september 2015 (kenmerk: Schreu/03092015/B), aangevuld met nadere stukken  
d.d. 19 januari 2017, tegen het besluit d.d. 28 juli 2015 (kenmerk: Ticket 0050216013) van de 
bewaarder van het kadaster aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., ’t Achterom 9A, 5491 XD  
te Sint-Oedenrode (NL). Betreffende uitspraak SHE 15/2698 heeft de rechtbank Oost-Brabant niet 
verstuurd aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. haar directeur A.M.L. van Rooij, gevestigd op 
het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, als gemachtigde van:  

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland); 
- C.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland);  
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD ’s-Hertogenbosch(Nederland); 

(hierna: cliënten) met de voorkennis van de inhoud van onze bij brief d.d. 19 januari 2017 
toegestuurde nadere stukken aan de behandelend rechter mr. J. Lie van de rechtbank Oost-Brabant, 
welke door haar griffier mr. E.C.J. Kohl uit het dossier is verwijderd om redenen zoals u in dit hoger 
beroepschrift kunt lezen. Betreffende in geding zijnde uitspraak SHE 15/2698 van de rechtbank Oost-
Brabant met voorafgaande brief d.d. 23 februari 2017 van een “anonieme griffier” aan enkel de heer 
P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg vindt u bijgevoegd (Stuk 22). Daarin 
heeft de rechtbank Oost-Brabant letterlijk als volgt beslist:  
  

 
          Rechtbank Oost-Brabant 

                                                                                                  
 
                                                                                              BESTUURSRECHT  
De heer P.F.M. Schreuder   
Haarsteegsestraat 97                                                             
5254 JP HAARSTEEG   

                                                                                                                                     
Datum:                           23 februari  2017 
Onderdeel:                     Afdeling I 
Contactpersoon:            mevr. H.A. Struppert    
Doorkiesnummer:          088-3611833 
Ons kenmerk:                zaaknummer SHE 15/2698 KADAST V152 
Uw kenmerk:  
Bijlagen (n):                    
Faxnummer afdeling:   073-6202689       
onderwerp                    het beroep van P.F.M. Schreuder te Haarsteeg  

 

Geachte heer, 
 
Over het beroep met zaaknummer SPIE 15 / 2698 KADAST VI52 deel ik u het volgende mee. 
 
De rechtbank heeft uitspraak gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak 
wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLl-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak 
onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-april-2015-verzoek-om-uitstel-zitting-8-juni-2015-beroep-gba-fraude-tegen-gemeente-sint-oedenrode-she-15-973.pdf
http://www.rechtspraak.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
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Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open.  
Dit dient te worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door 
een beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In uw beroepschrift moet u vermelden 
waarom u het niet eens bent met de uitspraak. U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op www.raadvanstate.nl voor meer 
informatie over het indienen van digitaal beroep. 
 
Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van 
de rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.  
 
Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- 
 

uitspraak 
 
RECHTBANK OOST-BRABANT 
 
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch  
 
Bestuursrecht 
 
zaaknummer: SHE 15/2698 
 
uitspraak van de enkelvoudige kamer van 14 februari 2016 in de zaak tussen 
 
P.F.M. Schreuder, te Haarsteeg, 
C.A.P.M. Schreuder, te Elshout, 
A.F.L.M. Schreuder, te ’s-Hertogenbosch,  
hierna te noemen: eisers  
(gemachtigde: ing. A.M.L. van Rooij), 
 
en 
 
de bewaarder van het kadaster en de openbare registers, verweerder. 
 
Procesverloop 
 
Bij drie afzonderlijke besluiten van 13 juli 2015 (de primaire besluiten) heeft verweerder de namen 
van eisers doorgehaald als gerechtigde tot het onroerend goed met de kadastrale aanduiding 
Heusden A 2649 gelegen aan de Wijksestraat 3 te Heusden. 
 
Bij besluit van 28 juli 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eisers 
ongegrond verklaard. 
 
Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. 
 
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 31 januari 2017. Partijen zijn niet verschenen. 
 
Overwegingen 
 
1. De rechtbank ziet zich allereerst geplaatst voor de vraag of het beroep ontvankelijk is. 
 

http://www.raadvanstate.nl/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
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2. Iemand die beroep instelt, moet op grond van artikel 8:41, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) griffierecht betalen. De griffier stelt op grond van artikel 8:41, vierde en vijfde lid, 
van de Awb een termijn waarbinnen het griffierecht moet worden betaald. Dat betekent in dit verband 
dat het hele bedrag binnen die termijn is bijgeschreven op de rekening van de rechtbank of dat het 
binnen die termijn is betaald op de griffie van de rechtbank. Als het griffierecht niet of niet tijdig wordt 
betaald, verklaart de rechtbank op grond van artikel 8:41, zesde lid, van de Awb het beroep niet-
ontvankelijk. Dat is alleen anders als het niet of niet tijdig betalen van het griffierecht 
verontschuldigbaar is. 
 
3. Bij brief van 5 december 2015 is er vanuit het landelijk dienstencentrum van de rechtspraak aan 
eisers een nota voor het griffierecht ten bedrage van € 167,- toegestuurd, met het verzoek deze 
binnen vier weken na dagtekening van de brief te voldoen. Bij aangetekende brief van 3 januari 
2016 heeft het landelijk dienstencentrum van de rechtspraak een betalingsherinnering 
gestuurd, waarbij eisers opnieuw in de gelegenheid zijn gesteld om het griffierecht binnen vier 
weken te voldoen. In beide brieven is vermeld dat indien het verschuldigde griffierecht niet 
binnen de gestelde termijn is voldaan, eisers het risico lopen dat het beroep niet-ontvankelijk 
wordt verklaard. 
 
4. Bij brief van 23 december 2015 hebben eisers verzocht om (onder meer) uitstel van betaling van 
het griffierecht voor onbepaalde tijd. Dat verzoek heeft de rechtbank afgewezen bij brief van 4 januari 
2016.  
 
5. Eisers hebben desondanks het griffierecht niet betaald. De rechtbank is niet gebleken dat dit 
verzuim verontschuldigbaar is. Gelet daarop is het beroep niet-ontvankelijk. 
 
Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
Beslissing 
 
De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 
 
Deze uitspraak is gedaan door mr. J. Lie, rechter, in aanwezigheid van mr. E.C.J. Kohl, griffier. De 
beslissing is in het openbaar uitgesproken op 14 februari 2017.  

 
 
rechter  
 

Afschrift verzonden aan partijen op:                              2 3 FEB. 2017 

 
Rechtsmiddel 
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger beroep is 
ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het 
treffen van een voorlopige voorziening. 
 

 
In tegenstelling met wat rechter mr. J. Lie van de rechtbank Oost-Brabant in bovengenoemde 
uitspraak heeft beslist kan de gemachtigde van cliënten, zijnde het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, betreffende aangetekende brief van 
3 januari 2016 die  het landelijk dienstencentrum van de rechtspraak als betalingsherinnering heeft 
gestuurd, waarbij eisers opnieuw in de gelegenheid zijn gesteld om het griffierecht binnen vier weken 
te voldoen, onmogelijk hebben ontvangen. Als juridisch waterdicht bewijs daarvoor verwijzen wij u 
naar onze hieronder ingelaste bij aangetekende brief d.d. 12 maart 2017 (kenmerk: 
AvR/CPD/EKC/etc/ 120312017/VZ- Fränzel) verstuurde aanvraag tot het nemen van een besluit aan 
de Staat der Nederlanden, namens deze Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (lees blz. 5 t/m 61 hieronder) en wat daar op volgt:  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/alumni/netwerk/portretten/interview-schijnwerpers-lie/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/alumni/netwerk/portretten/interview-schijnwerpers-lie/
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Van: A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225), 
Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-
nummer: 57035032), Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van 
Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), 
Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), De 
landelijke politieke partij De Groenen (KvK-
nummer: 40412264),  

Aantekenen   
 
Aan: Staat der Nederlanden 
namens deze   Minister Ronald Plasterk 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag 
 

 

Sint-Oedenrode 12 maart 2017  
                                                                                           
Ons kenmerk: AvR/CPD/EKC/etc/120312017/VZ- Fränzel 
 

Deze aanvraag tot nemen besluit bevat 56 blz. met de stukken 1 t/m 21 (74 blz.), totaal: 130 blz. 

 
Spoedeisende aanvraag aan verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties tot het nemen van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waarbij 
wnd. burgemeester Marcel Fränzel van Meierijstad bij koninklijk besluit per direct wordt geschorst en in 
afwachting van dat koninklijk besluit per direct zijn functie van wnd. burgemeester van de gemeente 
Meierijstad niet meer mag uitoefenen vanwege het vanaf zijn benoeming op 13 september 2016 (als opvolger 

van burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode) opzettelijk geen uitvoering te hebben gegeven aan de 
onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant en daarop volgend 
onherroepelijk besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, doch deze enkel maar hebben misbruikt om zware 
grensoverschrijdende misdrijven te plegen jegens  A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen, zijn gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V.(met als bestuurder 
A.M.L. van Rooij), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en 
de politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij), waar 
onder meer de volgende rechtspersonen mee zijn ingetrokken:  
 

- In Nederland: de Kamer van Koophandel, het Kadaster, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de 

Nederlandse belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), IAK-Zorgverzekering, Philips 
pensioenfonds, Schipper Accountants B.V., UWV, Waterschap De Dommel, Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB), de SNS-bank, de RABO-bank, alle betrokken geraakte advocaten, notarissen, 
incassobureaus en gerechtsdeurwaarders, de provincie Noord-Brabant, alle betrokken geraakte 
gemeenten, politie, openbaar ministerie, college van procureur-generaal, rechtbanken (waaronder de 
rechtbank Oost-Brabant), gerechtshoven, Raad van State, Hoge Raad, de Raad voor de Journalistiek, de 
Nationale ombudsman en alle betrokken geraakte ministers die de Staat der Nederlanden vertegen-
woordigen, als ook Koning Willem-Alexander en de betrokken geraakte politieke partij De Groenen; 

 
- In België: de gemeente Zonhoven, de provincie Limburg, de Vlaamse regering, FOD-financiën, Rijksdienst 

voor Pensioenen (RVP), Federale Pensioendienst (FPD), Rijksinstituut voor ziekte-en 
invaliditeitsverzekering (RIZIV), Kruispuntbank voor Ondernemingen, Fiscaplus bvba, alle betrokken 
geraakte advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders, politie, openbaar ministerie, procureurs des 
konings, federaal procureur des konings, college van procureur-generaal, rechtbank van eerste aanleg te 
Hasselt, Rechtbank van koophandel van Hasselt, Arbeidsrechtbank Hasselt, Arbeidshof Antwerpen, Hof 
van beroep Antwerpen, Raad van State, Grondwettelijk Hof en Hof van Cassatie, de Federale ombudsman, 
alle betrokken geraakte ministers van de Vlaamse regering die Vlaanderen vertegenwoordigen en 
de Federale regering die de Belgische Staat vertegenwoordigen, als ook Koning Filip; 

 
- In Europa: de Europese commissie, het Europees parlement, de Europese Ombudsman en betrokken 

geraakte politieke partij Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EVA); 
 
De namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijk Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties is vanwege het maar liefst ruim vier jaar lang in zeer ernstige mate overtreden van 

Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG, welke is 
opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), door EU-lidstaat Nederland omdat burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) weigeren uitvoering te geven aan de onherroepelijke 
uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant en daarop volgend onherroepelijk 
besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, wettelijk verplicht dat te melden bij Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming 
Giovanni Buttarelli en alle in Nederland, België en binnen de Europese Unie lopende (rechts)zaken waarin  

A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225), Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032),  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Buttarelli
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
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Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), De landelijke politieke partij De 
Groenen (KvK-nummer: 40412264) zijn betrokken daarop op te schorten tot na het moment aan deze 
onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 van de rechtbank Oost-Brabant en daarop volgend onherroepelijk besluit 
d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties uitvoering is gegeven en A.M.L. van Rooij in het bezit is van een vanaf 15 januari 2013 
rechtsgeldige Belgische identiteitskaart. Wij richten aan de namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijk 
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan ook het nadrukkelijke verzoek om 
deze wettelijke verplichting na te komen en dat te melden bij Europees Toezichthouder Giovanni Buttarelli.  
 
De namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijk Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties is vanwege het maar liefst ruim vier jaar lang in zeer ernstige mate overtreden van 

Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG, welke is 
opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), door EU-lidstaat Nederland als rechtspersoon 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor het feit dat Nederlands Staatsburger en EU-burger A.M.L. van Rooij geen 
Stempas kan ontvangen voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017 en daardoor zijn stem niet kan 
uitbrengen. Hiermee heeft de rechtspersoon Staat der Nederlanden zich dan ook onmiskenbaar schuldig 
gemaakt aan verkiezingsfraude van de meest ernstige soort, waarmee onder verantwoordelijkheid van Minister 
Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nederland een grote eigendom stelende en 
onroerend goed rovende dictatuur is geworden waarbij de Staat der Nederlanden de absolute macht heeft 
overgedragen aan eerst burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode en daarna wnd. burgemeester 
Marcel Fränzel van Meierijstad met als gevolg dat de landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 
40412264), afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als 
gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij, ook niet hebben kunnen meedoen aan de herverdelingsverkiezingen 
Meierijstad (Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode) op 23 november 2016, waarmee de Staat der Nederlanden, 
namens deze Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zich onmiskenbaar 
schuldig heeft gemaakt aan de grootste verkiezingsfraude uit de Nederlandse (en Europese) geschiedenis.         
 
De namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijk Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties is vanwege het maar liefst ruim vier jaar lang in zeer ernstige mate overtreden van 

Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG, welke is 
opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), door EU-lidstaat Nederland omdat burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) weigeren uitvoering te geven aan de onherroepelijke 
uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant en daarop volgend onherroepelijk 
besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, wettelijk verplicht om wnd. burgemeester Marcel Fränzel van Meierijstad bij koninklijk 
besluit hierop per direct te schorsen en te beslissen dat hij in afwachting van dat koninklijk besluit per direct zijn 

functie van wnd. burgemeester van de gemeente Meierijstad niet meer mag uitoefenen en dat bij beschikking 
(besluit) vóór uiterlijk 25 maart 2017 schriftelijk te hebben bevestigd aan de volgende rechtspersonen op de 

volgende juiste adressen: 

 
- A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225), die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 

persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 
augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig ander land 
binnen de wereld heeft, p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, 
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (op grond van art. 40 Ger. W.); 

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres  ’t 

Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als eigenaar EU-burger A.M.L. van Rooij die als 
gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) 
van de gemeente Meierijstad geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft; 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 

5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig directeur EU-burger A.M.L. van Rooij die als gevolg van 
ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de 
gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de 
Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;  

- Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres  ’t Achterom 9A, 5491 XD te 

Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder EU-burger A.M.L. van Rooij die als gevolg van ambtshalve 
valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente 
Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of 
enig ander land binnen de wereld heeft;   

- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op het 

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder EU-burger A.M.L. van Rooij 
die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie personen 
(BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats 
binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
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- De landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), afdeling Sint-Oedenrode, 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als gemachtigd voorzitter A.M.L. 
van Rooij die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- of 
verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;     

 
met een kopie van dat besluit te versturen naar onze e-mails ekc.avanrooij@gmail.com en 
de.groenen.belgie@gmail.com  

 

 
 
 
Geachte Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,  
 
Hierbij laten de volgende rechtspersonen:  
 

- A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225), die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft, p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, 
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (op grond van art. 40 Ger. W.); 

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres  
’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als eigenaar EU-burger A.M.L. van Rooij 
die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de 
Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft; 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig directeur EU-burger A.M.L. van Rooij 
die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- 
of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;  

- Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres  ’t Achterom 9A, 
5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder EU-burger A.M.L. van Rooij die als 
gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- 
of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;   

- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder 
EU-burger A.M.L. van Rooij die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft;  

- De landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als 
gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft;     

 
 
aan verantwoordelijk minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties de spoedeisende aanvraag toekomen waarin wordt 
verzocht tot het nemen van een besluit in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht waarbij wnd. burgemeester Marcel Fränzel (D66) (zie foto) 
van Meierijstad op grond van de inhoud van deze aanvraag bij koninklijk 
besluit per direct wordt geschorst en in afwachting van dat koninklijk besluit 
per direct zijn functie van wnd. burgemeester van de gemeente Meierijstad 
niet meer mag uitoefenen.   
 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2010-brief-p-maas-campagne-verkiezingen.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-nadere-stukken-bezwaarschrift-de-groenen-aan-centraal-stembureau-veghel.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
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Feitelijke inhoud van deze aanvraag tot het nemen van een besluit. 
 
In artikel 62 van de van de Gemeentewet staat letterlijk het volgende geschreven:  

 

Artikel 62 Gemeentewet  

1. De burgemeester kan bij koninklijk besluit worden geschorst.  

2. Onze Minister kan, in afwachting van een besluit omtrent schorsing, bepalen 

dat de burgemeester zijn functie niet uitoefent. 

3. Een besluit als bedoeld in het tweede lid vervalt, indien niet binnen een maand een 

besluit omtrent de schorsing is genomen. 
 

 
In artikel 39 t/m 41 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters staat letterlijk het volgende 
geschreven: 
  

 

Artikel 39 
De burgemeester kan in het belang van een goede uitoefening van het ambt worden 
geschorst. 
 
Artikel 40 
Het schorsingsbesluit bevat in ieder geval een aanduiding van het tijdstip waarop de 
schorsing ingaat en een zo nauwkeurig mogelijke aanduiding van de duur der schorsing. 
 
Artikel 41 
Gedurende een schorsing is het de burgemeester als zodanig niet toegestaan de 
gemeentelijke dienstgebouwen te betreden. 

 
Burgemeester Marcel Fränzel (D66) van Meierijstad (Veghel, Schijndel, Sint-
Oedenrode) geeft vanaf zijn benoeming op 13 september 2016 (als opvolger van 
burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode) opzettelijk geen uitvoering aan de 
onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant en daarop volgend onherroepelijk besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 
1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk (PvdA)(zie foto) van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, doch misbruikt dat om (met misbruik van miljoenen 
euro’s aan gemeenschapsgeld van de Nederlandse belastingbetalers) zware geld 

stelende, eigendom stelende en onroerend goed rovende grensoverschrijdende misdrijven te plegen 
jegens A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn bedrijven 
Camping en Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V.(met als bestuurder A.M.L. 
van Rooij), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van 
Rooij) en de politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als gemachtigd voorzitter 
A.M.L. van Rooij), waar onder meer de volgende rechtspersonen mee zijn ingetrokken:  
 

- In Nederland: de Kamer van Koophandel, het Kadaster, de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, de Nederlandse belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), IAK-
Zorgverzekering, Philips pensioenfonds, Schipper Accountants B.V., UWV, Waterschap De 
Dommel, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de SNS-bank, de RABO-bank, alle betrokken 
geraakte advocaten, notarissen, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders, de provincie Noord-
Brabant, alle betrokken geraakte gemeenten, politie, openbaar ministerie, college van procureur-
generaal, rechtbanken (waaronder de rechtbank Oost-Brabant), gerechtshoven, Raad van State, 
Hoge Raad, de Raad voor de Journalistiek, de Nationale ombudsman en alle betrokken 
geraakte ministers die de Staat der Nederlanden vertegen-woordigen, als ook Koning 
Willem-Alexander en de betrokken geraakte politieke partij De Groenen; 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
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- In België: de gemeente Zonhoven, de provincie Limburg, de Vlaamse regering, FOD-financiën, 
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), Federale Pensioendienst (FPD), Rijksinstituut voor ziekte-en 
invaliditeitsverzekering (RIZIV), Kruispuntbank voor Ondernemingen, Fiscaplus bvba, alle 
betrokken geraakte advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders, politie, openbaar ministerie, 
procureurs des konings, federaal procureur des konings, college van procureur-generaal, 
rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Rechtbank van koophandel van Hasselt, 
Arbeidsrechtbank Hasselt, Arbeidshof Antwerpen, Hof van beroep Antwerpen, Raad van State, 
Grondwettelijk Hof en Hof van Cassatie, de Federale ombudsman, alle betrokken geraakte 
ministers van de Vlaamse regering die Vlaanderen vertegenwoordigen en de Federale 
regering die de Belgische Staat vertegenwoordigen, als ook Koning Filip; 
 

- In Europa: de Europese commissie, het Europees parlement, de Europese Ombudsman en 
betrokken geraakte politieke partij Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EVA); 

 
Burgemeester Marcel Fränzel (D66) van Meierijstad gaat daarbij zo extreem ver dat hij daarbij 
opzettelijk ook nog het kiesrecht van A.M.L. van Rooij als Nederlands Staatsburger en EU-burger 
heeft afgenomen. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het verzoekschrift d.d. 1 
maart 2017 van A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) aan burgemeester Marcel Fränzel (D66) met 
bewijs van inlevering bij de balie van het gemeentehuis te Veghel op 1 maart 2017 (Stuk 9) 
 

 
Van:  
A.M.L. van Rooij  
(BSN: 0933.91.225) 

 

Afgegeven met ontvangstbevestiging  
 
Aan: burgemeester Marcel Fränzel  
van de gemeente Meierijstad  
Stadhuisplein 1, 5461 KN, Veghel.  

 

  

                                                                                                           Sint-Oedenrode 1 maart 2017 
Mijn kenmerk: AvR/01032017/Vz-Stempas  
 

Deze brief bevat 2 pagina’s 

 

Geachte burgemeester Marcel Fränzel van Meierijstad  

A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225), door toedoen van burgemeester en wethouders van Meierijstad 
(voorheen: Sint-Oedenrode) zonder gekende woonplaats in de gehele wereld, heeft van de gemeente 
Meierijstad geen Stempas ontvangen voor de Tweede Kamerverkiezing die op 15 maart 2017 
plaatsvindt. De oorzaak daarvan zit hem in het feit:  
 

1. dat de gemeenteraad van Meierijstad t.a.v. haar voorzitter burgemeester Marcel Fränzel, 
op mijn verzoek d.d. 16 januari 2017 en herhaald verzoek d.d. 29 januari 2017 (kenmerk 
EKC/AvR/16012017/Vz-Raad) nog steeds geen besluit heeft genomen.  
 

2. dat burgemeester en wethouders van Meierijstad onder voorzitterschap van burgemeester 
Marcel Fränzel op mijn spoedeisend verzoek tot het nemen van een besluit om toepassing 
van bestuursdwang d.d. 30 januari 2017  (kenmerk: AvR/CPD/EKC/etc/30012017/BD-
Achterom) nog steeds geen besluit hebben genomen, waarmee burgemeester en wethouders 
van Meierijstad het maximaal wettelijke termijn van vier weken ingevolge artikel 5:31a Awb 
heeft overtreden.  
 

3. dat burgemeester en wethouders onder voorzitterschap van burgemeester Marcel Fränzel op 
mijn bezwaarschrift tevens Wob-verzoek d.d. 28 januari 2017 (kenmerk: AvR/CPD/EKC/etc/ 
28012017/Bz-Wob) nog steeds geen besluit hebben genomen, waarmee burgemeester en 
wethouders van Meierijstad het maximaal wettelijke termijn van vier weken ingevolge artikel 6 
Wet openbaarheid van bestuur heeft overtreden.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27238279/__Franzel_burgemeester_Meierijstad__.html
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Dat hier sprake is van opzet behoeft gezien de inhoud van bovengenoemde drie stukken geen 
verdere toelichting.  
 
Over de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017 staat op de website van Meierijstad letterlijk het 
volgende geschreven:  

 
Geen stempas ontvangen of bent u deze kwijt? 
Heeft u op 1 maart 2017 nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt 
u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan tot uiterlijk 14 maart 2017 om 12.00 uur. 

 
Met in achtneming van bovengenoemde feiten richt ik aan u als verantwoordelijk burgemeester van 
Meierijstad dan ook het nadrukkelijke verzoek om mij vóór uiterlijk 4 maart 2017 bij brief te richten en 
te versturen aan uw collega burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven¸ Kerkplein 1, 3520 
Zonhoven (België), met een kopie daarvan te versturen naar mijn e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com, 
met de vermelding dat hij in overeenstemming met de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 
januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant A.M.L. van Rooij vóór uiterlijk 10 maart 2017 vanaf 15 
januari 2013 moet hebben ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven 
(België) als wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven en dat door de 
Belgische Staat aan A.M.L. van Rooij in overeenstemming met zijn geregistreerde huurovereenkomst 
een permanent verblijfsdocument moet worden verstrekt vanwege zijn ononderbroken permanent 
verblijf van meer dan vijf jaar (vanaf 1 januari 2011) in een ander EU-land, op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waartoe de Belgische Staat op grond van Richtlijn 2004/38/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004, betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 
68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 
93/96/EEG, wettelijk verplicht is, waarna door u op uiterlijk 10 maart 2017 de Stempas voor de 
Tweede Kamerverkiezing die op 15 maart 2017 plaatsvindt kan worden verstuurd naar mijn vanaf 15 
januari 2013 in het bevolkingsregister geregistreerde woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(België) en door mij met een Belgische identiteitskaart op dat adres kan worden ontvangen.     
 
In geval ik vóór uiterlijk 4 maart 2017 van u als hiervoor verantwoordelijk burgemeester van 
Meierijstad geen kopie mag hebben ontvangen van bovengenoemde door u aan burgemeester Johny 
De Raeve in Zonhoven¸ Kerkplein 1, 3520 Zonhoven (België) verstuurde brief op mijn e-mail: 
ekc.avanrooij@gmail.com, dan maakt u zich daarmee onmiskenbaar schuldig aan verkiezingsfraude 
door het afnemen van mijn kiesrecht.  
 
Kiesrecht is het recht van een individu om deel te nemen aan het politieke proces in een land door 
middel van verkiezingen. In moderne democratieën is het kiesrecht een van de belangrijkste rechten 
die verbonden zijn aan het staatsburgerschap. U bent als burgemeester van Meierijstad niet bevoegd 
om op de hierboven beschreven wijze mijn staatsburgerschap af te nemen. In geval ik van u als 
verantwoordelijk burgemeester van Meierijstad vóór uiterlijk 4 maart 2017 geen positieve beslissing 
heb mogen ontvangen dan zal ik daarover direct daarna tegen u een klacht indienen bij hiervoor 
verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk.  
Ter onderbouwing van die klacht zal dit verzoekschrift d.d. 1 februari 2017, welke ik aan u persoonlijk 
heb gericht, worden overlegd.  
 
Vooralsnog ga ik ervan uit dat u het niet zover laat komen en in overeenstemming met mijn 
bovengenoemd verzoek mij vóór uiterlijk 4 maart 2017 een kopie laat toekomen van mijn 
bovengenoemde verzochte door u aan burgemeester Johny De Raeve in Zonhoven¸ Kerkplein 1, 
3520 Zonhoven (België) verstuurde brief op mijn e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com, waarmee ik  
vóór uiterlijk 10 maart 2017 in overeenstemming met de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985  
d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant vanaf 15 januari 2013 als wonende op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, ben ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente 
Zonhoven (België) en in overeenstemming met mijn  geregistreerde huurovereenkomst vóór uiterlijk 
10 maart 2017 een permanent verblijfsdocument is verstrekt op mijn woonadres Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven,  vanwege mijn ononderbroken permanent verblijf van meer dan vijf jaar (vanaf 1 
januari 2011) in een ander EU-land, waartoe de Belgische Staat op grond van Richtlijn 2004/38/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004, betreffende het recht van vrij verkeer en 

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com


12 
© 

verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 
68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 
93/96/EEG, wettelijk verplicht is, waarna door u op uiterlijk 10 maart 2017 de Stempas voor de 
Tweede Kamerverkiezing die op 15 maart 2017 plaatsvindt kan worden verstuurd naar mijn vanaf  
15 januari 2013 in het bevolkingsregister geregistreerde woonadres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (Belgie) en door mij betreffende Stempas met een Belgische identiteitskaart op dat adres 
kan worden ontvangen.     
 
Hoogachtend 

 
 
 
 

A.M.L. van Rooij  
(BSN: 0933.91.225)  
door toedoen van burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode)  
zonder gekende woonplaats in de gehele wereld 
 

 
Omdat ook hierop weer enige reactie van burgemeester Marcel Fränzel (D66) van Meierijstad uitbleef 
heb ik, zijnde A.M.L. van Rooij, hierover op 8 maart 2017 telefonisch contact gehad met Lianne 
Giebels, de secretaresse van burgemeester Marcel Fränzel met het verzoek of ik hierover de 
burgermeester persoonlijk aan de telefoon kon krijgen. Dat bleek onmogelijk te zijn. Afgesproken  
was dat ik daarover de volgende dag kon terugbellen. Op 9 maart 2017 in de voormiddag heb ik 
teruggebeld. Zowel de burgmeester als ook zijn secretaresse kon ik niet aan de telefoon krijgen. 
Dezelfde dag nog op 9 maart 2017 omstreeks 16.30 uur heb ik wederom teruggebeld. Ik kreeg toen 
waarnemend secretaresse Elize Janssen aan de telefoon. Zij heeft beloofd aan burgemeester Marcel 
Fränzel te vragen om op mijn bovengenoemd verzoekschrift d.d. 1 maart 2017 op 10 maart 2017 te 
reageren naar mijn e-mail ekc.avanrooij@gmail.com. Ondanks dat verzoek heeft burgemeester 
Marcel Fränzel (D66) van Meierijstad ook op 10 maart 2017 niet gereageerd. Hier is dan ook 
onmiskenbaar sprake van boze opzet.  
 
Dit alles zou niet zijn gebeurd als burgemeester Marcel Fränzel (D66) van Meierijstad, als voorzitter 
van de voltallige gemeenteraad van Meierijstad op onze per e-mail d.d. 17 januari 2017 (01.51 uur) 
hieronder ingelaste verzoekschrift d.d. 16 januari 2017 (kenmerk: EKC/AvR/16012017/Vz-Raad) aan 
de voltallige gemeenteraad van Meierijstad en alle 35 gemeenteraadsleden persoonlijk, had beslist, 
waarop wij tot op heden (na maar liefst twee maanden) nog geen enkele reactie hebben mogen 
ontvangen van burgemeester Marcel Fränzel (D66) als voorzitter van de gemeenteraad van 
Meierijstad. Deze weigering van burgemeester Marcel Fränzel (als voorzitter van de gemeenteraad) 
om daarop te beslissen heeft weer tot gevolg gehad ons hieronder ingelaste spoedeisend verzoek tot 
het nemen van een besluit om toepassing van bestuursdwang d.d. 30 januari 2017 (kenmerk: 
AvR/CPD/EKC/etc/ 30012017/BD-Achterom) aan burgemeester Marcel Fränzel en wethouders van 
Meierijstad (Stuk 10):  
  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Van: A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225), 
Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-
nummer: 57035032), Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), 
Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 
17102683), Stichting Administratiekantoor 
van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 
17154479), De landelijke politieke partij De 
Groenen (KvK-nummer: 40412264), 

 Afgegeven met ontvangstbevestiging  
 
Aan: het voltallige college van burgemeester  
en wethouders van Meierijstad  
Stadhuisplein 1, 5461 KN, Veghel.   
(e-mail: info@meierijstad.nl)  

 

  

                                                                                                         Sint-Oedenrode 30 januari 2017 
Ons kenmerk: AvR/CPD/EKC/etc/30012017/BD-Achterom  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
https://www.meierijstad.nl/home/college-van-burgemeester-en-wethouders_3769
https://www.meierijstad.nl/home/college-van-burgemeester-en-wethouders_3769
mailto:info@meierijstad.nl
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Spoedeisend verzoek aan het voltallige college van burgemeester en wethouders van 
Meierijstad om in overeenstemming met artikel 5:31a Awb tegen overtreder B.C.M Jansen, 
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode bestuursdwang toe te passen en met toepassing van 
bestuursdwang de door hem reeds in gang gezette illegale sloopwerkzaamheden in de  
woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (waarvan A.M.L. van Rooij en 
camping en pensionstal “Dommeldal” de rechtmatige eigenaar zijn) en waarin Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 
16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), Stichting Administratiekantoor van 
Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), de landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 
40412264) zijn gevestigd per direct (vóór uiterlijk 1 februari 2017) stil te leggen en met een last 
onder bestuursdwang te verplichten tot het nemen van herstelmaatregelen op kosten van de 
overtreder (art. 5:24 en 5:25 Awb).  
 
Met in achtneming van de in dit verzoekschrift genoemde feiten richten wij aan het voltallige college 
van burgemeester en wethouders van Meierijstad het nadrukkelijke verzoek om terstond (art. 5:31 
Awb) bestuursdwang toe te passen en met toepassing van artikel 5:28 Awb het sloopterrein (de 
woningen ’t Achterom 9-9A met bijbehorende bijgebouwen en onderliggende percelen) af te zetten en 
te verzegelen om er zeker van te zijn dat de bouwwerkzaamheden worden gestaakt en blijven 
gestaakt tot na het moment het voltallige raadscollege van Meierijstad een besluit heeft genomen op 
ons per e-mail d.d. 17 januari 2017 (01.51 uur) hieronder ingelaste verstuurde verzoekschrift d.d. 16 
januari 2017 (kenmerk: EKC/AvR/16012017/Vz-Raad) aan de voltallige gemeenteraad van 
Meierijstad en alle 35 gemeenteraadsleden persoonlijk, waarna eigenaar A.M.L. van Rooij persoonlijk 
weer in zijn eigen woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode kan en weer 
toegang kan krijgen tot zijn eigen bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 
57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. 
(KvK-nummer: 17102683), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 
17154479) en landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), afdeling Sint-
Oedenrode, die in zijn eigen woningen met bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderligggende 
percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) aan ondergrond 
zijn gelegen en katvanger B.C.M Jansen daaruit is gezet.  
 

Dit bezwaarschrift / Wob-verzoek bevat 19 blz. met de stukken 1 t/m 8 (27 blz.), totaal: 46 blz 

 
Geacht voltallig college van burgemeester en wethouders van Meierijstad, zijnde: wnd. burgemeester 
Marcel Fränzel (D66), wethouder Eus Witlox (Team Meierijstad), wethouder Jan Goijaarts (CDA), 
wethouder Harry van Rooijen (VVD),wethouder Eric van den Bogaard (Team Meierijstad), 
wethouder  Coby van der Pas (CDA), wethouder Menno Roozendaal (PvdA) en gemeentesecretaris 
Marijke Wilms; 
 
Hierbij verzoeken:  
 

- A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft; 

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres  
’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als eigenaar EU-burger A.M.L. van Rooij 
die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de 
Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft; 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig directeur EU-burger A.M.L. van Rooij 
die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- 
of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;  

- Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres  ’t Achterom 9A, 
5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder EU-burger A.M.L. van Rooij die als 
gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- 
of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
https://www.meierijstad.nl/home/emjm-eus-witlox_3685/
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-hjmpm-eric-van-den-bogaard_3700/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
http://veghel.nieuws.nl/nieuws/9145/marijke-wilms-unaniem-gekozen-tot-beoogd-gemeentesecretaris-meierijstad/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
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- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder 
EU-burger A.M.L. van Rooij die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft;  

- De landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als 
gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft;     

 
aan het hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk voltallige college van burgemeester en wethouders van 
Meierijstad om in overeenstemming met artikel 5:31a Awb tegen overtreder B.C.M Jansen, 
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode bestuursdwang toe te passen en met toepassing van 
bestuursdwang de door hem reeds in gang gezette illegale sloopwerkzaamheden in de  
woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (waarvan A.M.L. van Rooij en 
camping en pensionstal “Dommeldal” de rechtmatige eigenaar zijn) en waarin Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 
16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), Stichting Administratiekantoor van 
Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) en de landelijke politieke partij De Groenen (KvK-
nummer: 40412264), afdeling Sint-Oedenrode (Meierijstad), zijn gevestigd per direct (vóór uiterlijk 1 
februari 2017) stil te leggen en met een last onder bestuursdwang te verplichten tot het nemen van 
herstelmaatregelen op kosten van de overtreder (art. 5:24 en 5:25 Awb). 
 
De overtreding betreft het verrichten van sloopwerkzaamheden ten behoeve van een door B.C.M 
Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, op 24 december 2016 bij burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) ingediende aanvraag voor het verbouwen en 
splitsen van een bestaande boerderij op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode  
(Stuk 8) waarvoor door burgemeester en wethouders van Meierijstad nooit sloopvergunning 
(omgevingsvergunning) kan worden verleend daar A.M.L. van Rooij en camping en pensionstal 
“Dommeldal” de rechtmatige eigenaar zijn van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, 
Sint-Oedenrode met bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie P 525, P526,  
P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) en daarin ook zijn bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 
16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), Stichting Administratiekantoor van 
Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), de landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 
40412264), afdeling Sint-Oedenrode (Meierijstad), zijn gevestigd. 
 
Hieronder ziet u een op 1 december 2016 genomen foto waarop is te zien dat B.C.M Jansen een 
afvalcontainer heeft geplaatst voor de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-
Oedenrode met bijbehorende bedrijfsgebouwen op onderliggende percelen sectie P 525, P526,  
P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) waarvan A.M.L. van Rooij en camping en 
pensionstal “Dommeldal” de rechtmatige eigenaar zijn en waarin ook zijn bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 
16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), Stichting Administratiekantoor van 
Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) en de landelijke politieke partij De Groenen (KvK-
nummer: 40412264), afdeling Sint-Oedenrode (Meierijstad), zijn gevestigd. Katvanger B.C.M. Jansen 
heeft dat gedaan zonder voorafgaande toestemming van eigenaar A.M.L. van Rooij en zijn daarin 
gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) en de landelijke 
politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), afdeling Sint-Oedenrode (Meierijstad). Later is 
gebleken dat hij deze woning op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode is gaan slopen 
zonder een daarvoor vereiste sloopvergunning (omgevingsvergunning) van burgemeester en 
wethouders van Meierijstad die aan katvanger B.C.M. Jansen ook nooit kan worden verleend omdat 
A.M.L. van Rooij de rechtmatige eigenaar is en daarin zijn bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111),  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-nadere-stukken-bezwaarschrift-de-groenen-aan-centraal-stembureau-veghel.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
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Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 
B.V. (KvK-nummer: 17154479) en de landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), 
afdeling Sint-Oedenrode (Meierijstad), zijn gevestigd.  
 

 
 
A.M.L. van Rooij en Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032) als eigenaar van 
de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode met bijbehorende 
bedrijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en  
P 517 (± 6 hectare) als ook  zijn daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
(KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij 
Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-
nummer: 17154479) en de landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), afdeling 
Sint-Oedenrode (Meierijstad), zijn ingevolge artikel 5:31a Awb belanghebbende die door deze 
overtreding worden benadeeld en zijn gerechtigd tot het indienen van een aanvraag aan 
burgemeester en wethouders van Meierijstad om met toepassing van een last onder bestuursdwang 
de overtreder te verplichten tot het nemen van herstelmaatregelen op kosten van de overtreder.  
Burgemeester en wethouders (bestuursorgaan) van de gemeente Meierijstad zijn wettelijk verplicht 
om daarop binnen vier weken een beslissing (beschikking) te nemen. Gemakshalve vindt u 
betreffend artikel 5:31a Awb hieronder ingelast, zodat daarover geen enkel misverstand kan bestaan.  

 

Artikel 5:31a Awb 

 
1. De aanvrager van een last onder bestuursdwang, dan wel een andere 

belanghebbende die door de overtreding wordt benadeeld, kan het 
bestuursorgaan verzoeken bestuursdwang toe te passen.  

2. Het verzoek kan worden gedaan na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 5:24, 
tweede lid. 

3. Het bestuursorgaan beslist binnen vier weken op het verzoek. De beslissing is 
een beschikking.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=O_orf_C8dl8
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Hier is sprake van een spoedeisende situatie. Dit omdat B.C.M Jansen de woningen op het adres  
’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode die in eigendom zijn van A.M.L. van Rooij en Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), waarin ook zijn bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 
16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), Stichting Administratiekantoor van 
Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) en de landelijke politieke partij De Groenen (KvK-
nummer: 40412264), afdeling Sint-Oedenrode (Meierijstad), zijn gevestigd deels heeft gesloopt en 
daarmee nog doorgaat met slopen (en verbouwen?) zonder een daarvoor vereiste sloopvergunning 
(omgevingsvergunning) van burgemeester en wethouders van Meierijstad. De schade die B.C.M 
Jansen daarmee heeft aangericht in de woningen van eigenaar A.M.L. van Rooij en Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032) en bij de daarin gevestigde bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 
16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), Stichting Administratiekantoor van 
Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) en de landelijke politieke partij De Groenen (KvK-
nummer: 40412264), afdeling Sint-Oedenrode (Meierijstad), zijn enorm groot en groeien met de dag. 
Op grond daarvan richten wij aan het voltallige college van burgemeester en wethouders van 
Meierijstad het nadrukkelijke verzoek om ingevolge het hieronder ingelaste artikel 5:31 Awb terstond 
bestuursdwang toe te passen: 

 
Artikel 5:31 Awb 
  

1. Een bestuursorgaan dat bevoegd is om een last onder bestuursdwang op te 
leggen, kan in spoedeisende gevallen besluiten dat bestuursdwang zal 
worden toegepast zonder voorafgaande last. Artikel 5:24, eerste en derde lid, is 
op dit besluit van overeenkomstige toepassing.  

2. Indien de situatie zo spoedeisend is, dat een besluit niet kan worden 
afgewacht, kan terstond bestuursdwang worden toegepast, maar wordt zo 
spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit als bedoeld in het eerste lid 
bekendgemaakt.  

 
Tevens richten wij aan het voltallige college van burgemeester en wethouders van Meierijstad, zijnde: 
wnd. burgemeester Marcel Fränzel (D66), wethouder Eus Witlox (Team Meierijstad), wethouder Jan 
Goijaarts (CDA), wethouder Harry van Rooijen (VVD),wethouder Eric van den Bogaard (Team 
Meierijstad), wethouder Coby van der Pas (CDA), wethouder Menno Roozendaal (PvdA) en 
gemeentesecretaris Marijke Wilms, het nadrukkelijke verzoek om met toepassing van artikel 5:28 
Awb het bouwterrein af te zetten en te verzegelen om er zeker van te zijn dat de sloop en/of 
bouwwerkzaamheden worden gestaakt en blijven gestaakt. Ter onderbouwing daarvan vindt u ons per 
e-mail d.d. 17 januari 2017 (01.51 uur) ingelaste verzoekschrift d.d. 16 januari 2017 (kenmerk: 
EKC/AvR/16012017/Vz-Raad) aan de voltallige gemeenteraad van Meierijstad en alle 35 
gemeenteraadsleden persoonlijk: 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 17 januari 2017 om 01:51 
Onderwerp: Nadrukkelijke verzoek (gezien de ernst) aan het voltallige raadscollege van Meierijstad, 
Aan: aarts.d@planet.nl, larsvanasseldonk@hetnet.nl, mari_020758@outlook.com, 
w.van.asseldonk@teammeierijstad.nl, evdbogaard.1@kpnmail.nl, mirjamv.esch@gmail.com, 
advdcrommert@hetnet.nl, a.k.Evlek@hotmail.com, Johan van Gerwen <johan.van.gerwen@ziggo.nl>, 
lambergevers@kpnmail.nl, Jgoyaarts@home.nl, Nick de Laat <nickdelaat@gmail.com>, 
m.vander.heijden@teammeierijstad.nl, jahe1@kpnmail.nl, coen.hendriks.1975@gmail.com, 
pc.van.limpt@kpnmail.nl, ruud merks <R.merks@home.nl>, sikkooegema@home.nl, 
oetel234@planet.nl, ogutulku@gmail.com, coby.vanderpas@gmail.com, hgwmvanrooijen@xs4all.nl, 
mennoroozendaal@hetnet.nl, marrikvanrozendaal@live.nl, Jankees S <jankees@home.nl>, 
p.timmers@teammeierijstad.nl, rienverhagen@live.nl, peter verkuijlen <peterverkuijlen@hetnet.nl>, 
Laurens van Voorst <laurens@sprinkels.nl>, vries@avri.nl, Vanbeers01@gmail.com, 
ewitlox@schijndel.nl, tonniewouters.1@kpnmail.nl, thijsvanzutphen@outlook.com, Will Van gerwen 
<willvangerwen@gmail.com>, info@meierijstad.nl 
Cc: "info@degroenen.nl" <info@degroenen.nl> 

https://www.meierijstad.nl/home/ma-marcel-fraenzel-msc_3715/
https://www.meierijstad.nl/home/emjm-eus-witlox_3685/
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-hjmpm-eric-van-den-bogaard_3700/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
http://veghel.nieuws.nl/nieuws/9145/marijke-wilms-unaniem-gekozen-tot-beoogd-gemeentesecretaris-meierijstad/
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD,  
Sint-Oedenrode (Meierijstad)  

 

  
Aan: de voltallige gemeenteraad  
van Meierijstad t.a.v. burgemeester  
Marcel Fränzel (voorzitter) 
Stadhuisplein 1, 5461 KN, Veghel.   
(Verstuurd per e-mail info@meierijstad.nl   
aan de gemeente Meierijstad en  
vanwege de hoge urgentie ook aan alle 
gemeenteraadsleden persoonlijk) 

 
 

  

                                                                                                           
                                                                                                            Sint-Oedenrode 16 januari 2017 
Mijn kenmerk: EKC/AvR/16012017/Vz-Raad  
 
 

Nadrukkelijke verzoek (gezien de ernst) aan het voltallige raadscollege van Meierijstad,  
onder voorzitterschap van burgemeester Marcel Fränzel, om in een spoedbijeenkomst te beslissen 
dat de valse geregistreerde persoonsgegevens van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in de 
basisregistratie personen (BRP) op grond van de inhoud van dit verzoekschrift vanaf 18 januari 2017 
zijn afgeschermd daar die feitelijk onjuist zijn tot het moment deze persoonsgegevens zijn 
gerectificeerd in overeenstemming met de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 
van de rechtbank Oost-Brabant en daarop volgend onherroepelijk besluit d.d. 23 januari 2015 
(kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. De in dit verzoekschrift genoemde derden, aan wie de gegevens zĳn verstrekt, in 
kennis stellen van deze afscherming en de juiste gegevens door te geven na het moment alles is 
gerectificeerd in overeenstemming met onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 
van de rechtbank Oost-Brabant, waartoe u ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
juncto art. 3, 4,13 t/m 17 Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad en 
Richtlijn 95/46/EG wettelijk verplicht bent. 
 

Dit verzoekschrift bevat 10 pagina’s met bijbehorende stukken 1 t/m 7 (25 blz.), totaal: 35 blz. 

 
Geachte voltallige gemeenteraad van Meierijstad, zijnde: burgemeester Marcel Fränzel van 
Meierijstad (voorz.)(D66), Danielle Aarts - van de Loo (CDA), Lars van Asseldonk (Lijst Blanco), Wern 
van Asseldonk (Team Meierijstad), Mari van der Aalsvoort (Team Meierijstad), Eric van den Bogaard 
(Team Meierijstad), Mirjam van Esch (Hart voor Schijndel), Ad van de Crommert (CDA), Abdelkadir 
Evlek (Team Meierijstad), Johan van Gerwen (CDA), Will van Gerwen (Team Meierijstad), Lambèr 
Gevers (Hart voor Schijndel), Jan Goijaarts (CDA), Janine Heisterkamp (Team Meierijstad), Marja van 
der Heijden – Peters (Team Meierijstad), Coen Hendriks (CDA), Nick de Laat  (VVD), Kees van Limpt 
(SP), Ruud Merks (SP), Sikko Oegema (PvdA), Betty van den Oetelaar – Roeffen (CDA), Ülkü Ögüt 
(Team Meierijstad), Coby van der Pas (CDA), Harry van Rooijen (VVD), Menno Roozendaal (PvdA), 
Marrik van Rozendaal (D66), Jankees Schwiebbe (CDA), Pascal Timmers (Team Meierijstad), Rien 
Verhagen (CDA), Peter Verkuijlen (Gemeentebelang Meierijstad), Laurens van Voorst (Hart voor 
Schijndel), Erik de Vries (Team Meierijstad), Wilma Wagenaars - van Beers (VVD), Eus Witlox (Team 
Meierijstad), Tonnie Wouters - van Broekhoven (SP), Thijs van Zutphen (Lijst Blanco), Marijke Willems 
(secretaris),  
 
Als gemachtigde van:  
 

- A.M.L. van Rooij die als gevolg van het vanaf 21 april 2010 bewust overtreden van de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), basisregistratie personen (BRP), 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en onderliggende Richtlijn 95/46/EG en 
Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad door burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode met zwijgende gedoogsteun van de voltallige 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode (thans: voltallige gemeenteraad van Meierijstad), vanaf  
01/01/2011 t/m 14/10/2012 en 19/08/2013 tot op heden (16/01/2017) zonder gekende woon- 
of verblijfplaats in België woont en dus in strijd met de Belgische Huurwet en artikel 215, § 2, 
Belgisch Burgerlijk Wetboek geen rechtsgeldige woonst heeft, waardoor ook geen Belgische 
identiteitskaart;  

https://www.meierijstad.nl/home/college-van-burgemeester-en-wethouders_3769
https://www.meierijstad.nl/home/college-van-burgemeester-en-wethouders_3769
mailto:info@meierijstad.nl
https://www.meierijstad.nl/home/college-van-burgemeester-en-wethouders_3769
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27238279/__Franzel_burgemeester_Meierijstad__.html
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(hierna: cliënt) richt het Ecologisch Kennis Centrum B.V., kantoor houdende aan ’t Achterom 9a, 5491 
XD te Sint-Oedenrode (Meierijstad), voor deze haar directeur ing. A.M.L. van Rooij, aan de voltallige 
gemeenteraad van Meierijstad als verantwoordelijk bestuursorgaan voor de verwerking van 
personengegevens (daar er nog geen college van burgemeester en wethouders is gevormd) het  
nadrukkelijke verzoek (gezien de ernst) om in een spoedbijeenkomst te beslissen dat de valse 
geregistreerde persoonsgegevens van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) vanaf 18 januari 2017 zijn 
afgeschermd daar die feitelijk onjuist zijn tot het moment deze persoonsgegevens zijn gerectificeerd in 
overeenstemming met de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank 
Oost-Brabant en daarop volgend onherroepelijk besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 1015-
0000040045) van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met 
het nadrukkelijke verzoek om alle derden aan wie de valse personengegevens zijn verstrekt: 

- waaronder in Nederland:  het Kadaster, de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, de Nederlandse belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank de 
rechtbank (SVB), IAK-Zorgverzekering, Philips pensioenfonds, Schipper Accountants B.V.,  
UWV, Waterschap De Dommel, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de SNS-bank, de 
RABO-bank, alle betrokken geraakte advocaten, notarissen, incassobureaus en 
gerechtsdeurwaarders, de provincie Noord-Brabant, alle betrokken geraakte gemeenten, 
politie, openbaar ministerie, college van procureur-generaal, rechtbanken, gerechtshoven, 
Raad van State, Hoge Raad, de Raad voor de Journalistiek, de Nationale ombudsman en alle 
betrokken geraakte ministers die de Staat der Nederlanden vertegenwoordigen, als ook 
Koning Willem-Alexander en de betrokken geraakte politieke partij De Groenen; 

- waaronder in België: de gemeente Zonhoven, de provincie Limburg, de Vlaamse regering, 

FOD-financiën, Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), Federale Pensioendienst (FPD), 
Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV), Kruispuntbank voor 
Ondernemingen, Fiscaplus bvba, alle betrokken geraakte advocaten, notarissen en 
gerechtsdeurwaarders, politie, openbaar ministerie, procureurs des konings, federaal 
procureur des konings, college van procureur-generaal, rechtbank van eerste aanleg te 
Hasselt, Rechtbank van koophandel van Hasselt, Arbeidsrechtbank Hasselt, Arbeidshof 
Antwerpen, Hof van beroep Antwerpen, Grondwettelijk Hof Brussel en Hof van Cassatie 
Brussel, de Federale ombudsman, alle betrokken geraakte ministers van de Vlaamse regering 
die Vlaanderen vertegenwoordigen en de Federale regering die de Belgische Staat 
vertegenwoordigen, als ook Koning Filip; 

- waaronder in Europa: de Europese commissie, het Europees parlement, de Europese 
Ombudsman en betrokken geraakte politieke partij Groenen/Europese Vrije Alliantie 
(Groenen/EVA);  

zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van de afscherming van de persoonsgegevens van A.M.L. van 
Rooij vanaf 18 januari 2017 tot na het moment alles is gerectificeerd in overeenstemming met de 
onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, waartoe u 
ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) juncto art. 3, 4,13 t/m 17 Verordening (EG) 
Nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG wettelijk verplicht bent.  
 
Het probleem is: 
 
A.M.L. van Rooij is een Nederlandse EU-burger (BSN: 093391225)  

Voor wat betreft zijn persoonlijke gegevens staat op 13 januari 2017 op “MijnOverheid” in de 

basisregistratie personen (BRP) letterlijk het volgende geschreven (Stuk 1):  

 

 

Adrianus Marius Lambertus van Rooij  

Burgerservicenummer: 093391225 

Registratie Niet Ingezetenen (RNI) 

Adres buitenland: België, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven  

 

  

Voor wat betreft zijn persoonlijke gegevens staat op 13 januari 2017 op “MijnSVB” in de gegevens 

van de Sociale verzekeringsbank (SVB) letterlijk het volgende geschreven (Stuk 2):  

 

 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
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Persoonsgegevens: Dhr. A.M.L. van Rooij   

Burgerservisnummer: 093391225 

 

Woonadres 

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven BELGIE 

 

AOW-opbouw 

Johanna van Nunen 

Relatie, u bent gehuwd of heeft een geregistreerd partnerschap 

 

Uw AOW-opbouw 

Van 10-07-1969 tot en met 15-01-2013 in Nederland 

Van 16-01-2013 tot en met in BELGIE 

 

  

In het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven (BELGIE) staat over het bewoond zijn van de 

woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven BELGIE op 3 januari 2017 letterlijk het 

volgende geschreven (Stuk 3): 

 

 

BEWIJS VAN BEWONING 

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Zonhoven bevestigd dat het pand gelegen te 

Hazendansweg 36/A000, 3520 Zonhoven  

Voor de volgende periode 01/01/2011 tot en met 03/01/2017 

- 01/01/2011 t/m 14/10/2012 ONBEWOOND is. 

- 29/08/2013 t/m 03/01/2017 ONBEWOOND is.  

 

Afgeleverd te Zonhoven op 03/01/2017 

Voor de burgemeester 

De gemachtigde ambtenaar (sr. 126 N.G.W.) 

Getekend: VR DE BURGEMEESTER,  

DE GEVOLMACHTIGDE BEAMBTE 

ART. 126 GEMEENTEWET  

 

 
Hiermee hebben wij het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat in Nederland op “MijnOverheid” en 
“MijnSVB” staat vermeld dat A.M.L. van Rooij (vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen 
getrouwd met J.E.M. van Nunen) vanaf 16-01-2013 in BELGIE woont op het adres Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven en vanaf die tijd in BELGIE zijn AOW-opbouw heeft (samen met zijn echtgenote 
J.E.M. van Nunen) en dat in België in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven staat 
vermeld dat deze woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vanaf 29/09/2013 tot op 
heden (16/01/2017) ONBEWOOND is. 
 
In artikel 36, eerste lid, van het Belgisch GERECHTELIJK WETBOEK staat over “woonplaats” letterlijk 

het volgende geschreven:  

 
Art. 36, eerste lid, GW: Voor de toepassing van dit Wetboek wordt verstaan onder  
" woonplaats " : " de plaats waar de persoon in de bevolkingsregisters is 
ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf "; 
 

 
Wij hebben daarover op 15 januari 2015 (bij e-mail) de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 
het Koninkrijk der Nederlanden (parlement) op de hoogte gebracht. Bij brief d.d. 20 januari 2015 
bericht de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520  

http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
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Zonhoven, België (het adres dat in het bevolkingsregister van Zonhoven als ONBEWOOND staat 
geregistreerd) letterlijk het volgende (Stuk 4):  
        

 
Geachte heer Van Rooij, 
 
Uw bovengenoemde e-mail is op 15 januari 2015 door de vaste commissie voor 
Binnenlandse Zaken in een procedurevergadering behandeld.  
In die vergadering heeft de commissie besloten de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een kopie te vragen van zijn antwoord op uw brief.  
 
Na ontvangst van de reactie van de minister zal de commissie u laten weten of zij nog 
nadere stappen wil ondernemen en zo ja, welke. 
 
Hoogachtend, 
De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken,  
Drs. M.J. van der Leeden,   
 

 
Bij onherroepelijk besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) heeft hoogst 
verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan 
de heer en mevrouw A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (het adres dat in 
het bevolkingsregister van Zonhoven als ONBEWOOND staat geregistreerd) letterlijk het volgende 
beslist (Stuk 5): 
 

 
Geachte heer en mevrouw Van Rooij, 
 
In uw brief van 29 december 2014 (door mij ontvangen op 5 januari 2015), met als bijlage 
een gedocumenteerd dossier, verzoekt u mij te besluiten:  

- de registratie van u beiden vanaf 1 januari 2011 te herstellen, en 
- alle schade te vergoeden die het gevolg is van de, naar u stelt, foutieve registratie 

in de basisregistratie personen (BRP), voorheen GBA. 
 
Dit verzoek wordt tevens gedaan door of namens een aantal rechtspersonen. Om met 
deze laatste te beginnen, de registratie van persoonsgegevens door de gemeente ziet 
alleen op gegevens van natuurlijke personen. Rechtspersonen worden niet in de 
basisregistratie personen opgenomen.  
 
De grond van de Wet BRP heb ik, net als voorheen in de Wet GBA, echter geen 
bevoegdheid om een besluit te nemen over de wijze waarop u bent geregistreerd in de 
BRP. In artikel 1.4, eerste lid, van de Wet BRP is deze bevoegdheid neergelegd bij 
het college van burgemeester en wethouders. Dit geldt evenzeer voor het wijzigen van 
gegevens in de BRP op verzoek van een burger. Artikel 2.58 van de BRP bepaalt dat het 
college op verzoek van betrokkene hem betreffende gegevens in de basisregistratie kan 
verbeteren, aanvullen of verwijderen, indien deze feitelijk onjuist dan wel onvolledig zijn of 
in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.  
 
Evenmin heb ik de bevoegdheid om door de gemeente een schade te doen vergoeden ten 
gevolge van (onjuiste) registratie in de BRP. 
 
De kwestie die u in uw brief aan mij heeft voorgelegd, is reeds eerder door u aan de 
rechtbank voorgelegd. De Rechtbank Oost Brabant heeft uw beroep ongegrond verklaard 
en uw verzoek om schadevergoeding afgewezen (uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 
2014). Daartegen is geen rechtsmiddel ingesteld. Het oordeel van de rechter is bindend 
en laat geen ruimte voor een hernieuwde inhoudelijke behandeling. 
 
Het spijt me u niet anders te kunnen berichten. 
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Gelet op het bovenstaande zend ik uw brief met toepassing van artikel 2:3, eerste lid, van 
de Algemene wet bestuursrecht door naar de gemeente Sint-Oedenrode.  
 
Ik vertrouw erop u en de rechtspersonen waaraan u blijkbaar gelieerd bent hiermee 
voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze,   
 
G.M. Keijzer-Balde 
Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten.    
 

 
In dit onherroepelijke besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) verwijst minister 
Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de uitspraak SHE13/3985 
d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant met de vermelding dat die uitspraak bindend is 
voor burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode en derhalve ook voor de gemeenteraad van 
Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode). Betreffende onherroepelijke uitspraak d.d. 8 januari 2014 van 
de rechtbank Oost-Brabant vindt u dan ook bijgevoegd (Stuk 6). Wij verzoeken u kennis te nemen van 
de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In deze onherroepelijke 
uitspraak d.d. 8 januari 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant onder meer letterlijk als volgt beslist:  
 

 
Bestuursrecht 
Zaaknummer: SHE 13/3985 
 
Uitspraak van de enkelvoudige kamer van 8 januari 2014 in de zaak tussen 
A.M.L. van Rooij, te Zonhoven, België, eiser, 
en  
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode, 
verweerder,  
 
Procesverloop: 
 
Bij besluit van 5 februari 2013 (het primaire besluit) heeft verweerder eiser 
meegedeeld dat hij met ingang van 15 januari 2013 ambtshalve is opgenomen in de 
gemeentelijke persoonsgegevens (gba) met als vertrekgegevens: Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven. 
 
Bij besluit van 10 juni 2013 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eiser 
ongegrond verklaard.  
 
Overwegingen 

1. -------Bij besluit van 5 februari 2013 heeft verweerder eiser meegedeeld dat 
hij met ingang van 15 januari 2013 ambtshalve is opgenomen in de gba met 
als vertrekgegevens: Hazendansweg 36A, 3529 Zonhoven, België. Bij het 
bestreden besluit heeft verweerder dit besluit gehandhaafd.  

2. Eiser heeft zich in beroep op het standpunt gesteld dat zijn persoonsgegevens in 
de gba aldus moeten worden aangepast: 
- “23 mei 2010: gevlucht naar België naar een onbekend adres”. 
- “1 januari 2011: “wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 

in België”. Eiser heeft de rechtbank tevens verzocht verweerder te veroordelen 
in alle materiële, immateriële, financiële en vermogensschade die verweerder 
met het bestreden besluit heeft aangericht bij eiser, zijn echtgenote, hun gezin, 
camping en pensionstal “Dommeldal”, Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. en de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode;  
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De rechtbank oordeelt als volgt    
Eiser heeft hierin immers aangegeven dat hij vanaf 21 april 2010 in Belgie verblijft en 
vanaf 1 januari 2011 zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven in België. -------------. Gelet op het bepaalde in artikel 48, tweede en derde 
lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet gba) was 
verweerder bevoegd eiser met ingang van 15 januari 2013 ambtshalve op te nemen 
in de gba met als vertrekgegevens: Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België.    
 
Beslissing 
De rechtbank  

- Verklaart het beroep ongegrond  
- -wijst af het verzoek om schadevergoeding 

 
Deze uitspraak is gedaan door mr. B.A.J. Zijlstra, rechter, in aanwezigheid van mr. D.M. 
Manie, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op 8 januari 2014.  
 

 
Met deze onherroepelijke uitspraak d.d. 8 januari 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant beslist dat 
het primaire besluit d.d. 5 februari 2013 voor burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
bindend is. Dit betekent dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode direct na 8 januari 
2014 de wettelijke verplichting hadden om de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) die de 
persoonsgegevens van niet-ingezeten in de RNI beheert hiervan onverwijld in kennis te stellen, 

waarna Belgisch federaal minister Jan Jambon (N-VA) van Veiligheid en Binnenlandse Zaken 
wettelijk verplicht was om in overeenstemming met deze uitspraak d.d. 8 januari 2014 van de 
rechtbank Oost-Brabant aan EU-burger A.M.L. van Rooij vanaf 15 januari 2013 een Belgische 
identiteitskaart te verstrekken op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.  
 
Deze onherroepelijke uitspraak d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant houdt tevens in dat 
de met A.M.L. van Rooij in gemeenschap van goederen getrouwde echtgenote J.E.M. van Rooij- van 
Nunen vanaf 15 januari 2013 als bewoner haar hoofdplaats heeft op het adres ’t Achterom 9A, 5491 
XD te Sint-Oedenrode, welke zij tezamen met de tweede woning  op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD 
te Sint-Oedenrode met bijbehorende bedrijfsgebouwen met onderliggende percelen sectie P 525, 
P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) mede met haar echtgenoot in volle 
eigendom heeft. Het zijn deze in volle eigendom van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij- van Nunen 
onroerende goederen, waarin de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 
57035032) met als eigenaar A.M.L. van Rooij, Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 
16090111) met als enig directeur A.M.L. van Rooij, Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) 
met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij, Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-
nummer: 17154479) met als enig bestuurder A.M.L. van Rooij en de landelijke politieke partij De 
Groenen (KvK-40412264), afdeling Sint-Oedenrode, met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij 
zijn gevestigd.  
 
In de rechtstreeks aan alle EU-landen (waaronder Nederland) opgelegde Verordening (EG) Nr. 
45/2001 van het Europees Parlement en de Raad staat onder de artikelen 3 en 4 (a t/m d) letterlijk het 
volgende opgenomen:  
 

 
Artikel 3 Werkingssfeer  
 
1. De bepalingen van deze verordening zĳn van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens door alle communautaire instellingen of organen, voor zover die 
verwerking plaatsvindt ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden die geheel of 
gedeeltelĳk onder het toepassingsgebied van het Gemeenschapsrecht vallen.  
 
2. De bepalingen van deze verordening zĳn van toepassing op de geheel of gedeeltelĳk 
geautomatiseerde, alsmede op de niet-geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens die in een bestand zĳn opgenomen of die zĳn bestemd daarin te worden 
opgenomen. 
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Artikel 4 Kwaliteit van de gegevens  
 
1. De persoonsgegevens:  
 
a) moeten eerlĳk en rechtmatig worden verwerkt;  
 
b) moeten voor welbepaalde, uitdrukkelĳk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden 
worden verkregen en mogen vervolgens niet op een met die doeleinden onverenigbare 
wĳze worden verwerkt. Verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of 
wetenschappelĳke doeleinden wordt niet als onverenigbaar beschouwd, mits de 
verantwoordelĳke voor de verwerking passende garanties biedt, met name om te 
waarborgen dat de gegevens niet voor andere doeleinden zullen worden verwerkt en dat zĳ 
niet gebruikt zullen worden ter ondersteuning van maatregelen of besluiten betreffende een 
bepaalde persoon;  
 
c) moeten, uitgaande van de doeleinden waarvoor zĳ worden verzameld of vervolgens 
worden verwerkt, adequaat, terzake dienend en niet buitensporig zĳn;  
 
d) moeten nauwkeurig zĳn en zo nodig worden bĳgewerkt; alle redelĳke maatregelen 
moeten worden getroffen om de gegevens die, uitgaande van de doeleinden waarvoor zĳ 
worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, onnauwkeurig of onvolledig zĳn, te 
wissen of te corrigeren; 
 

  
Door vanaf 15 januari 2013 geen uitvoering te hebben gegeven aan de onherroepelijke uitspraak 
SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant heeft het college van burgemeester 
en wethouders (thans: gemeenteraad van Meierijstad) in zeer ernstige mate de artikelen 3 en 4 (a t/m 
d) uit de aan hen rechtstreeks opgelegde Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees Parlement 
en de Raad overtreden als ook de daarin genoemde Richtlijn 95/46/EG, welke Nederland in de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft geïmplementeerd. In deze EU-Verordening staat onder 
de artikelen 13 t/m 17 letterlijk het volgende opgenomen:  
 

 
Artikel 13 Recht van toegang  
 
Elke betrokkene heeft het recht te allen tĳde en ongehinderd binnen drie maanden na 
ontvangst van het verzoek kosteloos van de verantwoordelĳke voor de verwerking:  
a) uitsluitsel te verkrĳgen over het al dan niet plaatsvinden van gegevensverwerking die de 
betrokkene betreft;  
b) ten minste informatie te verkrĳgen over de doeleinden van de verwerking, over de 
categorieën gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en over de ontvangers, 
respectievelĳk de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;  
c) de gegevens die verwerking ondergaan, alsmede elke beschikbare informatie wat de 
bron van die gegevens betreft, in begrĳpelĳke vorm verstrekt te krĳgen;  
d) inzicht te verkrĳgen in de achterliggende gedachte van elke hem betreffende 
geautomatiseerde gegevensverwerking.  
 
Artikel 14 Rectificatie  
 
De betrokkene kan van de verantwoordelĳke voor de verwerking verlangen dat hĳ de 
onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens onverwĳld rectificeert.  
 
Artikel 15 Afscherming  
 
1. De betrokkene kan van de verantwoordelĳke voor de verwerking verlangen dat hĳ deze 
gegevens afschermt indien:  
a) de nauwkeurigheid ervan door de betrokkene wordt betwist, gedurende een periode die 
de verantwoordelĳke voor de verwerking in staat stelt de nauwkeurigheid, met inbegrip van 
de volledigheid van de gegevens te verifiëren;  
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b) de verantwoordelĳke voor de verwerking die gegevens niet langer voor de uitoefening 
van zĳn, respectievelĳk haar taken, nodig heeft, maar die gegevens nog moeten worden 
bewaard voor de bewĳsvoering; of  
c) de verwerking ervan onwettig is en de betrokkene zich tegen het wissen ervan verzet en 
in de plaats daarvan afscherming ervan verzoekt.  
 
2. In geautomatiseerde gegevensbestanden wordt voor afscherming in beginsel met 
technische middelen zorg gedragen. Het feit dat de persoonsgegevens worden 
afgeschermd, wordt in het bestand op zodanige wĳze aangegeven dat duidelĳk blĳkt dat van 
de persoonsgegevens geen gebruik mag worden gemaakt.  
 
3. Op grond van dit artikel afgeschermde persoonsgegevens worden, afgezien van de 
opslag ervan, slechts verwerkt ten behoeve van bewĳsvoering of met toestemming van de 
betrokkene, of ter bescherming van rechten van derden.  
 
4. De betrokkene op wiens verzoek deze gegevens worden afgeschermd, wordt door de 
verantwoordelĳke voor de verwerking ingelicht alvorens de afscherming wordt opgeheven. 
 
Artikel 16 Gegevenswissing  
 
De betrokkene kan van de verantwoordelĳke voor de verwerking verlangen dat hĳ de 
persoonsgegevens wist indien de verwerking ervan onwettig is, met name wanneer de 
bepalingen van de afdelingen 1, 2 en 3 van hoofdstuk II worden geschonden. 
 
Artikel 17 Kennisgeving aan derden  
 
De betrokkene kan van de verantwoordelĳke voor de verwerking verlangen dat bĳ aan 
derden aan wie de gegevens zĳn verstrekt, in kennis stelt van elke rectificatie, wissing of 
afscherming uit hoofde van de artikelen 13 tot en met 16, tenzĳ dit onmogelĳk blĳkt of 
onevenredig veel moeite kost 

 

          
De machtiging van A.M.L. van Rooij aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., kantoor houdende aan 
’t Achterom 9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Meierijstad), voor deze haar directeur ing. A.M.L. van 
Rooij, vindt u bijgevoegd (Stuk 7).   
 
Op grond van bovengenoemde juridisch waterdichte feitelijke bewijstukken (met toelichting) komen wij 
tot de volgende conclusie: 

 
Conclusie  
 
Op grond van bovengenoemde feitelijke gegevens richten wij (gezien de ernst) aan het voltallige 
raadscollege van Meierijstad, onder voorzitterschap van burgemeester Marcel Fränzel, het 
nadrukkelijke verzoek om in een spoedbijeenkomst te beslissen dat de valse geregistreerde 
persoonsgegevens van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in de basisregistratie personen (BRP) op 
grond van de inhoud van dit verzoekschrift vanaf 18 januari 2017 is afgeschermd tot na het moment 
deze persoonsgegevens zijn gerectificeerd in overeenstemming met de onherroepelijke uitspraak 
SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant en daarop volgend onherroepelijk 
besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk (PvdA) van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit met het nadrukkelijke verzoek (gezien de ernst) om 
alle derden aan wie de valse personengegevens zijn verstrekt: 
 

- waaronder in Nederland:  het Kadaster, de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, de Nederlandse belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank de 
rechtbank (SVB), IAK-Zorgverzekering, Philips pensioenfonds, Schipper Accountants B.V.,  
UWV, Waterschap De Dommel, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de SNS-bank, de 
RABO-bank, alle betrokken geraakte advocaten, notarissen, incassobureaus en 
gerechtsdeurwaarders, de provincie Noord-Brabant, alle betrokken geraakte gemeenten, 
politie, openbaar ministerie, college van procureur-generaal, rechtbanken, gerechtshoven, 
Raad van State, Hoge Raad, de Raad voor de Journalistiek, de Nationale ombudsman en alle 
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betrokken geraakte ministers die de Staat der Nederlanden vertegenwoordigen, als ook 
Koning Willem-Alexander en de betrokken geraakte politieke partij De Groenen; 
 

- waaronder in België: de gemeente Zonhoven, de provincie Limburg, de Vlaamse regering, 

FOD-financiën, Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), Federale Pensioendienst (FPD), 
Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV), Kruispuntbank voor 
Ondernemingen, Fiscaplus bvba, alle betrokken geraakte advocaten, notarissen en 

gerechtsdeurwaarders, politie, openbaar ministerie, procureurs des konings, federaal 
procureur des konings, college van procureur-generaal, rechtbank van eerste aanleg te 
Hasselt, Rechtbank van koophandel van Hasselt, Arbeidsrechtbank Hasselt, Arbeidshof 
Antwerpen, Hof van beroep Antwerpen, Grondwettelijk Hof Brussel en Hof van Cassatie 
Brussel, de Federale ombudsman, alle betrokken geraakte ministers van de Vlaamse regering 
die Vlaanderen vertegenwoordigen en de Federale regering die de Belgische Staat 
vertegenwoordigen, als ook Koning Filip; 
 

- waaronder in Europa: de Europese commissie, het Europees parlement, de Europese 
Ombudsman en betrokken geraakte politieke partij Groenen/Europese Vrije Alliantie 
(Groenen/EVA);  

 
zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van de afscherming van de persoonsgegevens van A.M.L. van 
Rooij vanaf 18 januari 2017 tot na het moment alles is gerectificeerd in overeenstemming met 
onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, waartoe u 
ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) juncto art. 3, 4,13 t/m 17 Verordening (EG) 
Nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG wettelijk verplicht bent.  
 
In afwachting van het hierboven verzochte besluit van de voltallige gemeenteraad van Meierijstad te 
versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode, met een kopie daarvan naar onze e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  op uiterlijk 18 
januari 2017, verblijven wij; 
 
Hoogachtend 

 
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode (Meierijstad), namens: 

- A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven;   
die het Ecologisch Kennis Centrum B.V. daarvoor heeft gemachtigd 
 
Kopiehouders 
 

- Het hoofdbestuur van de landelijke politieke partij De Groenen, namens deze voorzitter Otto 
Ter Haar, te Utrecht.  

- Alle huidige en gewezen cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
 
Bijbehorende Stukkenbundel: 
 

1. (Stuk 1): De persoonlijke gegevens van A.M.L. van Rooij, zoals die op 13 januari 2017 staan 
vermeld op “MijnOverheid” in de basisregistratie personen (BRP)(3 blz.); 

2. (Stuk 2): De persoonlijke gegevens van A.M.L. van Rooij, zoals die op 13 januari 2017 staan 
vermeld op “MijnSVB” in de basisregistratie personen (BRP)(5 blz.); 

3. (Stuk 3): Akte van bewijs van bewoning op 03/01/2017 afgeleverd door de voor burgemeester 
Johny De Raeve van Zonhoven gemachtigde ambtenaar van Zonhoven, waarin u kunt lezen 
dat in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister de 
woning op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) vanaf 29 augustus 2013 
als ONBEWOOND staat geregistreerd (1 blz.); 
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4. (Stuk 4): Brief d.d. 20 januari 2015 (kenmerk: 2015Z00067/ 2015D01709) van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, 
België (1 blz.); 

5. (Stuk 5); Besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 2015-0000040045) van minister Ronald 
Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de heer en mevrouw A.M.L. van 
Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (2 blz.);  

6. (Stuk 6); Onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (5 blz.);  

7. (Stuk 7): Machtiging d.d. 16 Januari 2017 van A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze haar directeur 
A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
(Nederland)(1 blz.);  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Bovengenoemd spoedeisend verzoekschrift d.d. 16 januari 2017 heeft de voltallige gemeenteraad van 
Meierijstad, zijnde: burgemeester Marcel Fränzel van Meierijstad (voorz.)(D66), Danielle Aarts - van 
de Loo (CDA), Lars van Asseldonk (Lijst Blanco), Wern van Asseldonk (Team Meierijstad), Mari van 
der Aalsvoort (Team Meierijstad), Eric van den Bogaard (Team Meierijstad), Mirjam van Esch (Hart 
voor Schijndel), Ad van de Crommert (CDA), Abdelkadir Evlek (Team Meierijstad), Johan van Gerwen 
(CDA), Will van Gerwen (Team Meierijstad), Lambèr Gevers (Hart voor Schijndel), Jan Goijaarts 
(CDA), Janine Heisterkamp (Team Meierijstad), Marja van der Heijden – Peters (Team Meierijstad), 
Coen Hendriks (CDA), Nick de Laat (VVD), Kees van Limpt (SP), Ruud Merks (SP), Sikko Oegema 
(PvdA), Betty van den Oetelaar – Roeffen (CDA), Ülkü Ögüt (Team Meierijstad), Coby van der Pas 
(CDA), Harry van Rooijen (VVD), Menno Roozendaal (PvdA), Marrik van Rozendaal (D66), Jankees 
Schwiebbe (CDA), Pascal Timmers (Team Meierijstad), Rien Verhagen (CDA), Peter Verkuijlen 
(Gemeentebelang Meierijstad), Laurens van Voorst (Hart voor Schijndel), Erik de Vries (Team 
Meierijstad), Wilma Wagenaars - van Beers (VVD), Eus Witlox (Team Meierijstad), Tonnie Wouters - 
van Broekhoven (SP), Thijs van Zutphen (Lijst Blanco) en Marijke Willems (secretaris) persoonlijk in 
goede orde ontvangen, daar geen enkele melding van het niet ontvangen hebben is teruggekomen. 
Als extra bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast de ontvangstbevestiging van gemeenteraadslid 
Danielle Aarts - van de Loo (CDA) van Meierijstad: 
 

 
Van: Daniëlle Aarts - van der Loo <JPAarts@brabant.nl> 
Datum: 17 januari 2017 om 01:51 
Onderwerp: Automatisch antwoord: Nadrukkelijke verzoek (gezien de ernst) aan het voltallige 
raadscollege van Meierijstad, 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Dit e-mailadres vervalt op 20 maart. 
 
Mijn nieuwe e-mailadres 
is aarts.d@planet.nl. 
 
 

 
Ondanks ons bovengenoemd inhoudelijk gemotiveerd nadrukkelijk verzoek aan de voltallige 
gemeenteraad van Meierijstad en alle gemeenteraadsleden persoonlijk waarin is verzocht om in een 
spoedbijeenkomst te beslissen dat de valse geregistreerde persoonsgegevens van A.M.L. van Rooij 
(BSN: 093391225) in de basisregistratie personen (BRP) op grond van de inhoud van dit 
verzoekschrift vanaf 18 januari 2017 zijn afgeschermd tot na het moment deze persoonsgegevens 
zijn gerectificeerd in overeenstemming met de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 
2014 van de rechtbank Oost-Brabant en daarop volgend onherroepelijk besluit d.d. 23 januari 2015 
(kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, hebben wij van de gemeenteraad van Meierijstad, dan wel van enig 
gemeenteraadslid persoonlijk, daarop geen enkele reactie mogen ontvangen, waarmee 
onmiskenbaar alle 35 gemeenteraadsleden van Meierijstad persoonlijk verantwoordelijk en 
aansprakelijk zijn voor de enorm grote vervolgschade (materieel en immaterieel) die zij vanaf 18 
januari 2017 daarmee hebben aangericht bij;  

http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
https://www.zlto.nl/personen/openbaar/danille-aarts-van-de-loo
mailto:aarts.d@planet.nl
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- A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft; 

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres  
’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als eigenaar EU-burger A.M.L. van Rooij 
die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de 
Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft; 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig directeur EU-burger A.M.L. van Rooij 
die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- 
of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;  

- Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres  ’t Achterom 9A, 
5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder EU-burger A.M.L. van Rooij die als 
gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- 
of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;   

- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder 
EU-burger A.M.L. van Rooij die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft;  

- De landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als 
gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft;     

 
en alle daarbij betrokken geraakte derden:      
 

- waaronder in Nederland:  het Kadaster, de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, de Nederlandse belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank de 
rechtbank (SVB), IAK-Zorgverzekering, Philips pensioenfonds, Schipper Accountants B.V.,  
UWV, Waterschap De Dommel, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de SNS-bank, de 
RABO-bank, alle betrokken geraakte advocaten, notarissen, incassobureaus en 
gerechtsdeurwaarders, de provincie Noord-Brabant, alle betrokken geraakte gemeenten, 
politie, openbaar ministerie, college van procureur-generaal, rechtbanken, gerechtshoven, 
Raad van State, Hoge Raad, de Raad voor de Journalistiek, de Nationale ombudsman en alle 
betrokken geraakte ministers die de Staat der Nederlanden vertegenwoordigen, als ook 
Koning Willem-Alexander, alle in Nederland betrokken geraakte cliënten van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. en de betrokken geraakte politieke partij De Groenen; 
 

- waaronder in België: de gemeente Zonhoven, de provincie Limburg, de Vlaamse regering, 

FOD-financiën, Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), Federale Pensioendienst (FPD), 
Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV), Kruispuntbank voor 
Ondernemingen, Fiscaplus bvba, alle betrokken geraakte advocaten, notarissen en 

gerechtsdeurwaarders, politie, openbaar ministerie, procureurs des konings, federaal 
procureur des konings, college van procureur-generaal, rechtbank van eerste aanleg te 
Hasselt, Rechtbank van koophandel van Hasselt, Arbeidsrechtbank Hasselt, Arbeidshof 
Antwerpen, Hof van beroep Antwerpen, Grondwettelijk Hof Brussel en Hof van Cassatie 
Brussel, de Federale ombudsman, alle betrokken geraakte ministers van de Vlaamse regering 
die Vlaanderen vertegenwoordigen en de Federale regering die de Belgische Staat 
vertegenwoordigen, als ook Koning Filip en alle in België betrokken geraakte cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. ; 
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.dommeldal.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-nadere-stukken-bezwaarschrift-de-groenen-aan-centraal-stembureau-veghel.pdf
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- waaronder in Europa: de Europese commissie, het Europees parlement, de Europese 
Ombudsman, alle in de 28 Europese Unie landen betrokken geraakte cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en betrokken geraakte politieke partij Groenen/Europese 
Vrije Alliantie (Groenen/EVA);  

 
Wij achten het van groot belang om dat in dit “bezwaarschrift / Wob-verzoek” schriftelijk vast te leggen 
en wel met het oog tot het opstarten (heropenen op basis van deze nieuwe feiten) van alle benodigde 
procedures om deze vanaf 21 april 2010 aangerichte miljoenen schade niet alleen te verhalen op de 
gemeente Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) maar ook op alle hiervoor verantwoordelijke 
gemeenteraadsleden persoonlijk, daar zij als hoogste bestuursorgaan daarmee doelbewust in zeer 
ernstige mate de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant en daarop volgend onherroepelijk besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) 
van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben 
overtreden en in zeer ernstige mate hebben gehandeld in strijd van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) juncto art. 3, 4,13 t/m 17 Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG en dat ook in de toekomst wensen voort te  
zetten ten gunste van een grote geld- en eigendom stelende en onroerend goed rovende criminele 
organisatie die daarvoor al bijna 2 jaar lang B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode, hebben gebruikt als katvanger.  
 
Met in achtneming van de ernst van bovengenoemde feiten richten wij aan het voltallige college van 
burgemeester en wethouders van Meierijstad het nadrukkelijke verzoek om vóór uiterlijk 1 februari 
2017 met een beschikking te hebben beslist:  
 

I. dat met toepassing van bestuursdwang overtreder B.C.M Jansen, als katvanger van een 
grote criminele organisatie, de illegale sloop (en/of bouw) werkzaamheden, zonder een 
daarvoor vereiste sloopvergunning (omgevingsvergunning) van burgemeester en 
wethouders van Meierijstad, van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode van eigenaar A.M.L. van Rooij en Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-
nummer: 57035032), waarin ook zijn bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-
nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij 
Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 
B.V. (KvK-nummer: 17154479) en de landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 
40412264), afdeling Sint-Oedenrode (Meierijstad), zijn gevestigd per direct (vóór uiterlijk 1 
februari 2017) moet staken en gestaakt moet houden en met een last onder bestuursdwang 
te verplichten tot het nemen van herstelmaatregelen op kosten van de overtreder (art. 5:24 
en 5:25 Awb).  
 

II. dat met toepassing van artikel 5:28 Awb het bouwterrein per direct (vóór uiterlijk 1 februari 
2017) wordt afgezet en verzegeld. Dit om er zeker van te zijn dat de door overtreder B.C.M 
Jansen in gang gezette illegale sloop- en bouwwerkzaamheden van de woningen op het 
adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode van eigenaar A.M.L. van Rooij en 
Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), waarin ook zijn bedrijven 
Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) en de 
landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), afdeling Sint-Oedenrode 
(Meierijstad), zijn gevestigd worden gestaakt en blijven gestaakt tot na het moment het 
voltallige raadscollege van Meierijstad een besluit heeft genomen op ons per e-mail d.d. 17 
januari 2017 (01.51 uur) hieronder ingelaste verstuurde verzoekschrift d.d. 16 januari 2017 
(kenmerk: EKC/AvR/16012017/Vz-Raad) aan de voltallige gemeenteraad van Meierijstad en 
alle 35 gemeenteraadsleden persoonlijk, waarna eigenaar A.M.L. van Rooij persoonlijk weer 
in zijn eigen woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode kan en weer 
toegang kan krijgen tot zijn eigen bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-
nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij 
Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 
B.V. (KvK-nummer: 17154479) en landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 
40412264), afdeling Sint-Oedenrode, die in zijn eigen woningen met bijbehorende  
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bedrijfsgebouwen en onderligggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en  
P 516 en P 517 (± 6 hectare) aan ondergrond zijn gelegen en katvanger B.C.M Jansen 
daaruit is gezet. 

 
In afwachting van het hierboven verzochte besluit vóór uiterlijk 1 februari 2017 van het voltallige 
college van burgemeester en wethouders van Meierijstad te richten en versturen naar de volgende 
juiste adressen: 
 

- A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft; 

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres  
’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als eigenaar EU-burger A.M.L. van Rooij 
die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de 
Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft; 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig directeur EU-burger A.M.L. van Rooij 
die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- 
of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;  

- Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres  ’t Achterom 9A, 
5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder EU-burger A.M.L. van Rooij die als 
gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- 
of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;   

- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder 
EU-burger A.M.L. van Rooij die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft;  

- De landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als 
gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft;     

 
met een kopie van dat besluit met bijgevoegd kopie van de binnengekomen aanvraag met 
bijbehorende stukken te versturen naar onze e-mail ekc.avanrooij@gmail.com verblijven wij; 
 
Hoogachtend; 
 

 
 
 
 

A.M.L van Rooij                                                  De landelijke politieke partij De Groenen 
Burgerservicenummer: 093391225                    (KvK-nummer: 40412264),  
zonder gekende woon- of verblijfplaats              afdeling Sint-Oedenrode (Meierijstad) 
binnen de Europese Unie of                               met gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij  
enig ander land binnen de wereld                      ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode     
                                                                                                         
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.dommeldal.eu/
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-nadere-stukken-bezwaarschrift-de-groenen-aan-centraal-stembureau-veghel.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.                        Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
(KvK-nummer: 16090111)                                   (KvK-nummer: 57035032) 
’t Achterom 9A                                                     ’t Achterom 9-9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode                                    5491 XD Sint-Oedenrode  
 

 
 
 
 

Van Rooij Holding B.V.,                                        Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
(KvK-nummer: 17102683)                                    (KvK-nummer: 17154479) 
’t Achterom 9A                                                       ’t Achterom 9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode                                      5491 XD Sint-Oedenrode 
 
Kopiehouders 
 

- Het hoofdbestuur van de landelijke politieke partij De Groenen, namens deze voorzitter Otto 
Ter Haar, te Utrecht.  

- Alle huidige en gewezen cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
 
Bijbehorende Stukkenbundel: 
 

1. (Stuk 1): De persoonlijke gegevens van A.M.L. van Rooij, zoals die op 13 januari 2017 staan 
vermeld op “MijnOverheid” in de basisregistratie personen (BRP)(3 blz.); 

2. (Stuk 2): De persoonlijke gegevens van A.M.L. van Rooij, zoals die op 13 januari 2017 staan 
vermeld op “MijnSVB” in de basisregistratie personen (BRP)(5 blz.); 

3. (Stuk 3): Akte van bewijs van bewoning op 03/01/2017 afgeleverd door de voor burgemeester 
Johny De Raeve van Zonhoven gemachtigde ambtenaar van Zonhoven, waarin u kunt lezen 
dat in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister de 
woning op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) vanaf 29 augustus 2013 
als ONBEWOOND staat geregistreerd (1 blz.); 

4. (Stuk 4): Brief d.d. 20 januari 2015 (kenmerk: 2015Z00067/ 2015D01709) van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, 
België (1 blz.); 

5. (Stuk 5); Besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 2015-0000040045) van minister Ronald 
Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de heer en mevrouw A.M.L. van 
Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (2 blz.);  

6. (Stuk 6); Onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (5 blz.);  

7. (Stuk 7): Machtiging d.d. 16 Januari 2017 van A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze haar directeur 
A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
(Nederland)(1 blz.);  

8. (Stuk 8): Publicatie in de MooiRooi krant van 18 januari 2017 van een op 24 december 2016 
binnengekomen aanvraag voor het verbouwen en splitsen van de bestaande boerderij op het 
adres ’t Achterom 9 te Sint-Oedenrode (1 blz.),   

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

Burgemeester Marcel Fränzel als voorzitter van de gemeenteraad van Meierijstad heeft ervoor 
gezorgd dat de gemeenteraad van Meierijstad heden (na maar liefst acht weken) nog steeds geen 
besluit heeft genomen op ons hierboven ingelaste per e-mail d.d. 17 januari 2017 (01.51 uur) 
verstuurde verzoekschrift d.d. 16 januari 2017 (kenmerk: EKC/AvR/16012017/Vz-Raad). Wat daarvan 
de gevolgen zijn kunt u zien op de 6-tal foto’s hieronder, welke op 5 februari 2017 zijn genomen van 
de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode. 

http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
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http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-nadere-stukken-bezwaarschrift-de-groenen-aan-centraal-stembureau-veghel.pdf
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Heden 12 maart 2017 (na maar liefst zes weken) hebben wij van het voltallige college van 
burgemeester en wethouders van Meierijstad, zijnde: wnd. burgemeester Marcel Fränzel (D66), 
wethouder Eus Witlox (Team Meierijstad), wethouder Jan Goijaarts (CDA), wethouder Harry van 
Rooijen (VVD),wethouder Eric van den Bogaard (Team Meierijstad), wethouder Coby van der Pas 
(CDA), wethouder Menno Roozendaal (PvdA) en gemeentesecretaris Marijke Wilms nog steeds 
geen besluit mogen ontvangen op ons bovengenoemd spoedeisend verzoek tot het nemen van een 
besluit om toepassing van bestuursdwang d.d. 30 januari 2017 (kenmerk: AvR/CPD/EKC/etc/ 
30012017/BD-Achterom) aan burgemeester en wethouders van Meierijstad (Stuk 10). Burgemeester 
en wethouders van Meierijstad gedogen daarmee passief dat hun katvanger B.C.M. Jansen, 
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, doorgaat met het slopen van onze woningen op het 
adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waaronder constructiemuren en buitenmuren 
zonder een wettelijk vereiste omgevingsvergunning, zonder constructieberekeningen en zonder 
goedkeuring van welstand, waarin J.E.M. van Rooij van Nunen (in gemeenschap van goederen 
getrouwd met A.M.L. van Rooij) als bewoner en (mede) eigenaar woont en waarin de bedrijven 
Camping en Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V.(met als bestuurder A.M.L. 
van Rooij), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van 
Rooij) en de politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als gemachtigd voorzitter 
A.M.L. van Rooij) zijn gevestigd. Hiermee hebben wij feitelijk bewezen dat alle 35 raadsleden van 
Meierijstad samen met alle 6 wethouders, burgemeester Marcel Fränzel en gemeentesecretaris 
Marijke Wilms van Meijerijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) een grote criminele organisatie is die 
B.C.M. Jansen al meer dan twee jaar lang gebruiken als katvanger om letterlijk alle eigendommen en 
onroerende goederen, als ook de post (waaronder aangetekende brieven, gerechtsbrieven, 
gerechtsdeurwaardersexploten, brieven van de belastingdienst, kadaster, Kamer van Koophandel, 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau, banken, 
verzekeringsmaatschappijen, nutsbedrijven, overheidsinstanties, etc., etc.) te stelen van bewoner en 
(mede) eigenaar J.E.M. van Rooij van Nunen (in gemeenschap van goederen getrouwd met A.M.L. 
van Rooij) waarin de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van 
Rooij), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding 
B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met 
als bestuurder A.M.L. van Rooij) en de politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als 
gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij) zijn gevestigd. De totale schade als gevolg daarvan 
(waaronder die van cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) beloopt reeds tientallen 
miljoenen euro’s. Voor het plegen van deze misdrijven zijn miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld 
van de Nederlandse en Belgische belastingbetalers misbruikt. Voor al deze schade is benevens de 
gemeente Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) ook onmiskenbaar de Dienst voor het kadaster en 
de openbare register (als zelfstandig bestuursorgaan) verantwoordelijk en aansprakelijk. In artikel 117, 
eerste lid, van de Kadasterwet staat over die aansprakelijkheid namelijk letterlijk het volgende 
geschreven:  

 

Hoofdstuk 9. Overige en slotbepalingen 
 
Artikel 117 

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

 
Dat benevens de gemeente Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) ook de Dienst voor 
het kadaster en de openbare register (als zelfstandig bestuursorgaan), onder 
voorzitterschap van drs. Th. A. J. Burmanje (zie foto), verantwoordelijk en aansprakelijk 
is voor al de reeds aangerichte en nog aan te richten miljoenen schade wordt met de 
volgende feitelijke bewijstukken chronologisch in de tijd onderbouwd.  

 
 

https://www.meierijstad.nl/home/ma-marcel-fraenzel-msc_3715/
https://www.meierijstad.nl/home/emjm-eus-witlox_3685/
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-hjmpm-eric-van-den-bogaard_3700/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
http://veghel.nieuws.nl/nieuws/9145/marijke-wilms-unaniem-gekozen-tot-beoogd-gemeentesecretaris-meierijstad/
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-april-2015-verzoek-aan-bestuur-van-het-kadaster-tot-herstel-foutieve-akten-t-achterom-9-en-9a-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-april-2015-verzoek-aan-bestuur-van-het-kadaster-tot-herstel-foutieve-akten-t-achterom-9-en-9a-sint-oedenrode.pdf
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De feiten chronologisch in tijd zijn als volgt:  
 
5 juli 1979  
 
Op 5 juli 1979 is A.M.L. van Rooij in gemeenschap van goederen getrouwd met zijn echtgenote J.E.M. 
van Rooij van Nunen. Vanaf dat moment is A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van 
Rooij van Nunen eigenaar van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
en bijbehorende bedrijfsgebouwen met onderliggend erf (na de ruilverkaveling de percelen sectie  
P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 Sint-Oedenrode). Op 5 juli 1979 is J.E.M. van 
Rooij van Nunen gaan wonen in haar eigen woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode en heeft zij zich op dat adres laten inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode. Zij heeft zich daar nooit laten 
uitschrijven. 
 
27 januari 2015  
 
Bijgevoegd vindt u een kopie van de basisregistratie personen (BRP), zoals die op 7 januari 2017 bij 
MijnOverheid in de computer stond. Daarin staat opgenomen dat J.E.M. van Nunen op 27 januari 
2015 ambtshalve is uitgeschreven uit de BRP van Sint-Oedenrode met vertrekgegevens België, 
zonder dat daarbij een woonadres staat vermeld (Stuk 11). Daarmee heeft de gemeente Meierijstad 
(voorheen: Sint-Oedenrode) bewijsbaar valsheid in geschrift gepleegd. Op 18 februari 2015 was 
J.E.M. van Rooij van Nunen (samen met haar echtgenoot A.M.L. van Rooij) nog steeds eigenaar van 
de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en bijbehorende 
bedrijfsgebouwen met onderliggend erf (na de ruilverkaveling de percelen sectie P 525, P526, P 508, 
P 509, P 510 en P 516 en P 517 Sint-Oedenrode)(Stuk 12). Op 24 februari 2015 stond J.E.M. van 
Rooij van Nunen bij MijnOverheid nog steeds ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van 
de gemeente Sint-Oedenrode als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
(Stuk 13). Op 2 maart 2015 ontving J.E.M. van Rooij van Nunen op haar woonadres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode, van inspecteur J.F. van de Poll van de belastingdienst de brief d.d. 28 
februari 2015, betreffende aangifte 2014 Inkomstenbelasting Premie Volksverzekeringen 
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Stuk 14). Medio februari 2015 ontving zij op haar woonadres  
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, van de gemeente Sint-Oedenrode haar Stempas voor de 
verkiezing van de leden van de provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant en de verkiezing 
van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap op woensdag 18 maart 2015 (Stuk 15). 
Vanaf 13 maart 2015 tot op heden (17 februari 2017) onderschept katvanger B.C.M Jansen, 
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, als gevolg van het onrechtmatig in bezit nemen van haar  
woning(en) en het afsluiten van haar brievenbussen, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van eerst 
burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode en na 1 januari 2017 van burgemeester Marcel 
Fränzel van Meierijstad alle brieven die voor haar zijn bestemd, als ook alle brieven van de in haar 
woning(en) gevestigde Camping en Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V.(met 
als bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij) en de politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als 
gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij). Toevalligerwijze is zij recent in het bezit gekomen van 
bijgevoegd PRO JUSTITIA AANVANKELIJK PROCES-VERBAAL TG.95.L6.438501/2016-03-10-2016 
aan Van Nunen Johanna, ’t Achterom 9/A, NL-5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) van 
Vanheeswyck Marc, hoofdinspecteur van politie (Politiezone MidLim), Europalaan 27, B 3600 Genk 
(België), welke door het Parket van de Procureur des Konings, afdeling Politierechtbank te 3700 
Tongeren in behandeling is genomen (Stuk 16). Hiermee is het wettelijke bewijs geleverd dat J.E.M. 
van Rooij van Nunen heden (17 februari 2017) nog steeds woont in haar woning op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en (samen met haar echtgenoot A.M.L. van Rooij) nog steeds 
de eigenaar is van  de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook 
van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare). 
Hiermee is tevens het wettelijke bewijs geleverd dat onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode (tot 1 januari 2017) en burgemeester  Marcel Fränzel 
van Meierijstad (na 1 januari 2017) de na 16 maart 2015 met terugwerkende kracht naar 27 januari 
2015 valse ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personengegevens (BRP) van de gemeente 
Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) ambtshalve haar woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-
Oedenrode vanaf 27 januari 2015 valselijk is veranderd naar geen woonadres om redenen zoals 
hieronder staat beschreven.  

http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
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28 januari 2015  
 
Vanaf 1 januari 2017 is waarnemend burgemeester Marcel Fränzel van Meierijstad de rechtsopvolger 
van burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode. Dit betekent dat hij daarmee bestuurlijk  
verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle bij bewoner J.E.M. van Rooij van Nunen en de eigenaren 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen aangerichte schade, als ook de schade die is 
aangericht bij de in hun woningen op het  adres ’t Achterom 9-9A gevestigde bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met 
als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en de politieke 
partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij). Dit 
omdat al die aangerichte schade het gevolg is van het op 29 januari 2015 inroepen van hulpofficier 
van justitie Jerome Seggai (Politie Oost-Brabant) door burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode 
zonder dat hij daartoe bestuurlijk bevoegd was, daar betreffende grosse van het in Nederland 
gewezen vonnis enkel en alleen betrekking had op de huurders A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen die 
daaraan op 28 januari 2015 volledig uitvoering hadden gegeven. Al hun eigendommen waren immers 
vóór 28 januari 2015 door hen uit hun gehuurde woningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode gehaald en waren om die reden op 28 januari 2015 uitgeschreven uit de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Sint-Oedenrode en ingeschreven in de BRP van de gemeente 
Hilvarenbeek, als wonende op het adres Heikant 2, 5087 TA, te Diessen, wat bij betekend exploot van 
toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder G. van Vugt, werkzaam voor Jongejan Wisseborn 
(dossiernummer 14100927) op 28 januari 2015 rechtens bindend is (Stuk 17). In overeenstemming 
met dit betekend exploot hebben voormalige huurders A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen de sleutels 
dan ook aan J.E.M. van Rooij van Nunen als bewoner van de woning ‘t-Achterom 9A en als 
(mede)eigenaar van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode gegeven.      
 
29 januari 2015  
 
In de voormiddag van 29 januari 2015 werd J.E.M. van Rooij-van Nunen op haar woonadres  
‘t-Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als bewoner en als (mede)eigenaar verrast met de komst 
van een grote criminele organisatie die hulpofficier van justitie Jerome Seggai (Politie Eenheid Oost-
Brabant) had meegebracht. Zij weigerde als bewoner en als (mede)eigenaar de toegang tot haar erf 
aan deze grote criminele organisatie die hulpofficier van justitie Jerome Seggai had meegebracht. 
Ondanks het feit dat zij als bewoner en als (mede)eigenaar vanuit achter de afgesloten 
toegangspoorten betreffende hulpofficier van justitie meerdere malen op de hoogte had gebracht van 
het feit dat aan dit optreden van de gerechtsdeurwaarder geen grosse van een vonnis ten grondslag 
ligt die op haar persoon als bewoner en eigenaar betrekking heeft, eiste hij toch de toegang tot het erf 
en de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A met bijbehorende bedrijfsgebouwen en gaf hij zeer 
nadrukkelijk te kennen dat als bewoner en (mede)eigenaar J.E.M. van Rooij van Nunen daaraan niet 
zou meewerken hij de toegangspoorten zou laten openknippen en haar zou aanhouden. Daarmee 
heeft hulpofficier van justitie Jerome Seggai aan een vanuit de gemeente Sint-Oedenrode opererende 
domiciliefraude plegende grote criminele organisatie (meer dan 10 personen) toegang gegeven om in 
12 grote containers alle daar aanwezige eigendommen van bewoner J.E.M. van Nunen, de eigenaren 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, de daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratie 
kantoor van Rooij Holding B.V. en de landelijke politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) 
te stelen zonder een machtiging en zonder een grosse van een in Nederland gewezen vonnis. 
 
Hulpofficier van justitie Jerome Seggai heeft als zodanig gehandeld in opdracht van burgemeester 
Peter Maas van Sint-Oedenrode (na 1 januari 2017 burgemeester Marcel Fränzel van Meierijstad) 
zonder wettelijk vereiste machtiging van een (hulp)officier van justitie en daarmee huisvredebreuk 
gepleegd (art. 38 Sr.). Als wettelijk bewijs daarvan vindt u bijgevoegd het hieronder ingelaste  
e-mail bericht d.d. 29 augustus 2016 (13:04 uur) van betreffende hulpofficier van Justitie Jerome 
Seggai aan A.M.L. van Rooij, de echtgenoot van J.E.M. van Rooij van Nunen.   
 

Van: Seggai, Jérôme (J.) <jerome.seggai@politie.nl> 

Datum: 29 augustus 2016 13:04 
Onderwerp: Machtiging binnentreden nav assistentie aan deurwaarder 
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Cc: "Wiechen, Peter van (P.J.C.)" <peter.van.wiechen@politie.nl>, "Teijssen, Maurits (M.H.B.)" 
<maurits.teijssen@politie.nl> 

http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.omroepbrabant.nl/?news/256227902/Burgemeester+Peter+Maas+van+Sint-Oedenrode+benoemd+tot+waarnemend+burgemeester+van+Bladel.aspx
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Beste heer van Rooij, 
  
Zoals vanmorgen telefonisch besproken koppel ik uw vraag terug. 
 
Bij gelegenheid van het betreden van de woning aan ’t Achterom met de deurwaarder zoals besproken, 
is door mij geen machtiging tot binnentreden opgemaakt. Mijn rol als HovJ was het 
vertegenwoordigen van de burgemeester (art 444 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering)Krachtens diezelfde wetgeving is bepaald dat een deurwaarder ter 
binnentreden in een woning geen machtiging tot binnentreden behoeft. Wel dient de 
deurwaarder in het bezit te zijnvan een grosse van een in Nederland gewezen vonnis. 

  
Kortom: het binnentreden heeft plaatsgevonden conform de gestelde bepalingen uit het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
Gr J. Seggai 

 

 
In dit e-mail bericht heeft hulpofficier van justitie Jerome Seggai persoonlijk schriftelijk bevestigd dat 
de deurwaarder in het bezit moet zijn “van een grosse van een in Nederland gewezen vonnis”  
en dat hij ten tijde van het binnentreden van de woningen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 
van Nunen op 29 januari 2015 geen machtiging tot binnentreden heeft opgemaakt omdat hij in 
overeenstemming met art 444 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering burgemeester Peter Maas 
van Sint-Oedenrode heeft vertegenwoordigd.  
 
Dit betekent dat er een grosse van een in Nederland gewezen vonnis moet zijn, welke door een 
gerechtsdeurwaarder op naam van J.E.M. van Rooij van Nunen op haar woonadres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode is betekend, als ook een onderliggende door een gerechtsdeurwaarder 
betekende dagvaarding op haar naam op haar woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
waarin zij als bewoner en als (mede)eigenaar is opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. 
Een dergelijke grosse van een in Nederland gewezen vonnis is er niet, als ook geen door een 
gerechtsdeurwaarder op naam van J.E.M. van Rooij van Nunen  op haar woonadres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode betekende onderliggende dagvaarding. Om deze grote eigendom roof in 
maar liefst 12 grote containers te verdonkeremanen heeft (een door burgemeester Peter Maas van 
Sint-Oedenrode aangestuurde) ambtenaar, die toegang heeft tot de basisregistratie personen (BRP) 
van de gemeente Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad), zonder onderliggend wettelijk vereist besluit 
van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, bewoner en eigenaar J.E.M. van Rooij van 
Nunen na 16 maart 2015 met terugwerkende kracht naar 27 januari 2015 vals ambtshalve 
uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Sint-Oedenrode (thans: 
Meierijstad) naar België zonder daarbij een adres te hebben vermeld, wat wettelijk verboden is  
(Stuk 11). Het Kadaster heeft met deze basisregistratie van de gemeente Sint-Oedenrode een 
koppeling waarmee deze valse met terugwerkende kracht in de basisregistratie personen (BRP) van 
de gemeente Sint-Oedenrode ambtshalve aangebrachte wijziging automatisch wordt aangepast, 
waardoor J.E.M. van Rooij van Nunen als bewoner en als mede(eigenaar) uit de registratie van het 
Kadaster is verdwenen, waarna B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, als 
katvanger van deze criminele organisatie, met behulp van de op deze wijze verkregen authentieke 
akte van het Kadaster alle onroerende goederen van de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van 
Rooij van Nunen (tevens bewoner) op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook 
van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) 
heeft kunnen stelen, waarin ook bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar 
A.M.L. van Rooij), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij 
Holding B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 
B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en de politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode 
(met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij) zijn gevestigd.  
 
Het is deze valse authentieke (eigendoms)akte van het Kadaster die door burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) vervolgens weer wordt gebruikt als waar en echt 
en waarachter genoemde criminele organisatie met als katvanger B.C.M. Jansen zich verschuilt.  

 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/256227902/Burgemeester+Peter+Maas+van+Sint-Oedenrode+benoemd+tot+waarnemend+burgemeester+van+Bladel.aspx
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
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Daarmee is Raad van Bestuur van de Dienst voor het Kadaster en de openbare 
registers (zelfstandig bestuursorgaan) onder voorzitterschap van drs. Th. A. J. 
Burmanje mede aan het hoofd komen te staan van deze immens grote geld- en 
eigendom stelende en onroerend goed rovende criminele organisatie. De Raad van 
Bestuur van de Dienst voor het Kadaster valt als zelfstandig bestuursorgaan weer 
onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de minister Melanie Schultz van Haegen 
(VVD) (zie foto) van Infrastructuur en Milieu (I&M). Alle vanaf 19 februari 2015  
(Stuk 19) bij A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en 

Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met 
als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en de politieke 
partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij) 
aangerichte schade, als ook alle schade van alle daarbij betrokken geraakte derden, waaronder alle  
cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., zullen dan ook op grond van artikel 117, eerste lid, 
van de Kadasterwet door het Kadaster moeten worden vergoed door de Staat der Nederlanden, 
namens deze minister Melanie Schultz van Haegen. Wij stellen hierbij dan ook de Staat der 
Nederlanden verantwoordelijk en aansprakelijk voor al deze vanaf 19 februari 2015 reeds 
aangerichte schade en nog aan te richten schade.    
 
18 februari 2015 
 
Bijgevoegd vindt u de eigendomsakten van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, als ook van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en  
P 516 en P 517 (± 6 hectare), zoals die op 18 februari 2015 bij het Kadaster stonden geregistreerd 
(Stuk 18). Daarin kunt u lezen dat in deze eigendomsakten onder ‘gerechtigde’ letterlijk het volgende 
staat geschreven: 
 

 
Gerechtigde 

EIGENDOM  
De heer Adrianus Marius Lambertus van Rooij 

 
Aantekening recht 

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

 

   
Hiermee heeft het Kadaster in haar eigen eigendomsakten rechtens beslist dat op 18 februari 2015 
de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook de onderliggende 
percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) nog in eigendom 
waren van het in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van 
Nunen, waarbinnen in opdracht van burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode  zonder een 
wettelijk vereiste  grosse van een in Nederland gewezen vonnis met het inroepen van hulpofficier 
Jerome Seggai (Politie Oost-Brabant) zonder een wettelijk vereiste machtiging van een (hulp)officier 
van justitie op 29 januari 2015 huisvredebreuk is gepleegd (art. 138 Sr) en door een criminele 
organisatie (meer dan 10 personen) in 12 containers alle eigendommen heeft laten stelen die 
toebehoren aan bewoner J.E.M. van Nunen, de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, de 
daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratie kantoor van Rooij Holding B.V. en de landelijke 
politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode), welke wordt bestraft met een gevangenisstraf 
van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie (art.140 en 310 t/m 316 Sr.). Er kan 
dan ook nooit sprake zijn van een vanaf 27 januari 2015 ambtshalve uitschrijving van J.E.M. 
van Rooij van Nunen uit haar woning ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode naar België.     
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.omroepbrabant.nl/?news/256227902/Burgemeester+Peter+Maas+van+Sint-Oedenrode+benoemd+tot+waarnemend+burgemeester+van+Bladel.aspx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
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19 februari 2015 
 
Bijgevoegd vindt u de eigendomsakten van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, als ook van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en  
P 516 en P 517 (± 6 hectare), zoals die op 19 februari 2015 bij het Kadaster stonden geregistreerd en 
nog steeds staan geregistreerd (Stuk 19); Daarin kunt u lezen dat in deze eigendomsakten onder 
‘gerechtigde’ letterlijk het volgende staat geschreven:  
 

 
Gerechtigde 

EIGENDOM  
De heer Bernardus Cornelis Maria Jansen  
Ollandseweg 117 
5491 XA SINT-OEDENRODE  

 
Aantekening recht 

BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD 
 

   
Hiermee heeft het Kadaster vanaf 19 februari 2015 valse eigendomsakten opgemaakt zonder een 
wettelijk vereiste  grosse van een in Nederland gewezen vonnis met onderliggende betekende 
dagvaarding op naam van bewoner en eigenaar J.E.M. van Rooij-van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode (Stuk 17) die is gebaseerd op de na 16 maart 2015 met terugwerkende kracht 
naar 27 januari 2015 valse ambtshalve uitschrijving van J.E.M. van Rooij-van Nunen uit de 
basisadministratie (BRP) van Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad). Hiermee hebben wij het bewijs 
geleverd dat B.C.M. Jansen (als katvanger voor eerdergenoemde criminele organisatie) en alle overig 
betrokken geraakte derden (waaronder het Kadaster, de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, de Nederlandse belastingdienst, de rechtbank Oost-Brabant, alle 
Nederlandse gemeenten, alle Nederlandse provincies, alle Nederlandse waterschappen, alle 
Nederlandse notarissen, alle Nederlandse advocaten, alle Nederlandse gerechtsdeurwaarders, alle 
Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven, Raad van State, Hoge Raad, het openbaar ministerie en 
politie) deze valse registratie in de basisadministratie (BRP) van Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) 
als waar, echt en onvervalst gebruiken. Daarmee heeft hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk 
burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode (na 1 januari 2017 burgemeester Marcel Fränzel van 
Meierijstad) van de STAAT DER NEDERLANDEN een grote eigendom stelende en onroerend goed 
rovende criminele organisatie gemaakt met aan het hoofd de Raad van Bestuur van de Dienst voor 
het Kadaster en de openbare registers (zelfstandig bestuursorgaan) onder voorzitterschap van drs. 
Th. A. J. Burmanje. Dit alles onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de minister Melanie Schultz 
van Haegen (VVD) van Infrastructuur en Milieu (I&M). 
 
24 februari 2015  
 
Bijgevoegd vindt u een kopie van de basisregistratie personen van J.E.M. van Nunen van 24 februari 
2015 op MijnOverheid (Stuk 13). Daarin kunt u lezen dat EU-burger J.E.M. van Nunen op 24 februari 
2015 nog staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Sint-Oedenrode 
als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode. Hiermee hebben wij het 
juridisch waterdicht bewijs geleverd dat J.E.M. van Rooij van Nunen op 24 februari 2015 nog steeds 
woont in haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en op 24 februari 2015 
(samen met mijn echtgenoot A.M.L. van Rooij) nog steeds eigenaar is van de woningen op het adres  
’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook van onderliggende percelen sectie P 525, P526, 
P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare). Er kan dan ook nooit sprake zijn van een 
vanaf 27 januari 2015 ambtshalve uitschrijving van J.E.M. van Rooij van Nunen uit haar woning 
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode naar België.     
 
 
 
 
 

http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
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28 februari 2015 
 
Bijgevoegd vindt u een kopie van de aangiftebrief 2014 Inkomstenbelasting Premie 
volksverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw d.d. 28 februari 2015 van inspecteur J.F. van 
de Poll van de belastingdienst aan J.E.M. van Rooij- van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Stuk14). Hiermee hebben wij ook vanuit de belastingdienst het juridisch waterdicht bewijs 
geleverd dat J.E.M. van Rooij- van Nunen op 28 februari 2015 nog steeds woont in haar woning op 
het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en op 28 februari 2015 (samen met zijn 
echtgenoot A.M.L. van Rooij) nog steeds eigenaar is van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode, als ook van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 
510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare). Er kan dan ook nooit sprake zijn van een vanaf 27 januari 
2015 ambtshalve uitschrijving van J.E.M. van Rooij van Nunen uit haar woning ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode naar België.     
 
13 maart 2015  
 
Het zijn deze valse eigendomsakten van het Kadaster onder verantwoordelijkheid van 
bestuursvoorzitter drs. Th.A.J. (Dorine) Burmanje (met onder meer als nevenfunctie commissaris 
Sligro Food Group) die haar gegevens heeft gebaseerd op de na 16 maart 2015 met terugwerkende 
kracht naar 27 januari 2015 valse ambtshalve uitschrijving van J.E.M. van Rooij-van Nunen uit de 
basisadministratie (BRP) van Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode (vanaf 1 januari 2017 
burgemeester Marcel Fränzel van Meierijstad) die ervoor hebben gezorgd dat vanaf 13 maart 2015 
de brievenbussen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode door katvanger  
B.C.M Jansen van een slot zijn voorzien, waardoor bewoner J.E.M. van Rooij van Nunen, de 
eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen en de daarin gevestigde bedrijven 
Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V, 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode (met haar hoofdzetel in Utrecht), vanaf 13 maart 2015 geen post meer hebben kunnen 
ontvangen. Voor bewijs vindt u de op 13 maart 2015 gemaakte foto van deze afgesloten 
brievenbussen hieronder ingelast:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als gevolg daarvan heeft J.E.M. van Rooij- van Nunen, als ook de in haar woningen gevestigde 
bedrijven en politieke partij en alle overige betrokken geraakte derden vanaf 13 maart 2015 te maken 
gekregen met belastingfraude, sociale fraude, subsidiefraude, economische fraude, 
verzekeringsfraude, verkiezingsfraude, politieke fraude en overige fraude van ongekende omvang, 
welke door de gemeente Sint-Oedenrode is veroorzaakt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode en na 1 januari 2017 is voortgezet door burgemeester 
Marcel Fränzel van Meierijstad. 
     

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-maart-2015-sommatie-aan-bcm-jansen-stelen-woning-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
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Vanaf 13 maart 2015 tot op heden (12 januari 2017)  
 
Vanaf 13 maart 2015 tot op heden heeft katvanger B.C.M. Jansen als gevolg van deze valse 
eigendomsakten van het Kadaster onder verantwoordelijkheid van bestuursvoorzitter drs. Th.A.J. 
(Dorine) Burmanje, die haar gegevens heeft gebaseerd op de na 16 maart 2015 met terugwerkende 
kracht naar 27 januari 2015 valse ambtshalve uitschrijving van J.E.M. van Rooij-van Nunen uit de 
basisadministratie (BRP) van Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) onder bestuurlijke  
verantwoordelijkheid van burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode (vanaf 1 januari 2017 
burgemeester Marcel Fränzel van Meierijstad), alle voor J.E.M. van Rooij van Nunen bestemde 
brieven (met rechtsgevolg) uit haar brievenbus gestolen, als ook de brieven (met rechtsgevolg) van de 
in haar woningen gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V, Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de 
politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode (met haar hoofdzetel in Utrecht).  
 
Dit zou nooit zijn gebeurd als op 29 januari 2015 in opdracht van burgemeester Peter Maas van  
Sint-Oedenrode, zonder een wettelijk vereiste  grosse van een in Nederland gewezen vonnis met 
onderliggende betekende dagvaarding op naam van bewoner en eigenaar J.E.M. van Rooij-van 
Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Stuk 17), geen huisvredebreuk zou zijn gepleegd 
waarbij door een criminele organisatie (meer dan 10 personen) onder toezicht van de ambtenaren 
T.W. Craane en J.F.M. Vlemminx van de gemeente Sint-Oedenrode in twaalf grote containers alle 
eigendommen van bewoner J.E.M. van Rooij van Nunen, de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. 
van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratie kantoor van Rooij Holding B.V. en de 
landelijke politieke partij De Groenen zijn gestolen.  
 
Dit zou ook nooit zijn gebeurd als het Kadaster geen koppeling had met deze basisregistratie van de 
gemeente Sint-Oedenrode waarmee deze valse met terugwerkende kracht in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Sint-Oedenrode ambtshalve aangebrachte wijziging automatisch 
de gegevens van het Kadaster heeft aangepast, waardoor J.E.M. van Rooij van Nunen als bewoner 
en als mede(eigenaar) uit de registratie van het Kadaster is verdwenen, waarna B.C.M. Jansen, 
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, als katvanger van deze criminele organisatie, met behulp 
van de op deze wijze verkregen authentieke akte van het Kadaster alle onroerende goederen van de 
eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (tevens bewoner) op het adres ’t Achterom 
9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 
509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) heeft kunnen stelen, waarin ook de bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en de 
politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij) 
zijn gevestigd. Voor alle schade die het gevolg is van het stelen van de post vanaf 13 maart 2015 door 
katvanger B.C.M. Jansen is dan ook onmiskenbaar de Raad van Bestuur van de Dienst voor het 
Kadaster en de openbare registers (zelfstandig bestuursorgaan) onder voorzitterschap van drs. Th. A. 
J. Burmanje verantwoordelijk en aansprakelijk welke op grond van artikel 117, eerste lid, van de 
Kadasterwet door het Kadaster zal moeten worden vergoed. Dit alles heeft kunnen gebeuren onder 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van de minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van 
Infrastructuur en Milieu (I&M) namens de Staat der Nederlanden. Wij stellen hierbij dan ook het 
Kadaster als ook de Staat der Nederlanden verantwoordelijk en aansprakelijk voor al deze 
vanaf 13 maart 2015 reeds aangerichte schade en nog te lijden schade.    
 
18 maart 2015:  
 
Bijgevoegd vindt u een kopie van de door de gemeente Sint-Oedenrode aan J.E.M. van Nunen 
verstuurde Stempas voor de verkiezing van de leden van de provinciale Staten van de provincie 
Noord-Brabant en de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het waterschap op 
woensdag 18 maart 2015 naar haar woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, welke zij 
vóór 13 maart 2015 nog uit haar eigen brievenbus heeft kunnen halen (Stuk 15). Dit betekent dat  
EU-burger J.E.M. van Nunen op 18 maart 2015 nog ingeschreven moet staan in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Sint-Oedenrode, daar anders sprake is van verkiezingsfraude.  
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Ook hiermee hebben wij het juridisch waterdichte bewijs geleverd dat J.E.M. van Rooij van Nunen 
op 18 maart 2015 nog steeds woont in haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode en op 18 maart 2015 (samen met haar echtgenoot A.M.L. van Rooij) nog steeds eigenaar 
is van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook van onder-
liggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare). Er kan 
dan ook nooit sprake zijn van een vanaf 27 januari 2015 ambtshalve uitschrijving van J.E.M. 
van Rooij van Nunen uit haar woning ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode naar België.     
 
26 juli 2016  
 
Toevalligerwijze is J.E.M. van Nunen, in het bezit gekomen van het onherroepelijke besluit d.d. 26 juli 
2016 (kenmerk: 026/26142/16) van minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie, gericht en 
verstuurd aan J.E.M. van Nunen op haar woonadres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, welke 
door katvanger B.C.M. Jansen als gevolg van het valselijk met terugwerkende kracht vanaf 27 januari 
2015 uitgeschreven zijn van J.E.M. van Rooij van Nunen uit de basisregistratie personen (BRP) van 
de gemeente Sint-Oedenrode (thans; Meierijstad) waarop het Kadaster haar gegevens automatisch 
heeft aangepast, uit de brievenbus van haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode is gestolen. Daarmee heeft minister Ard van der Steur (VVD) van Veiligheid en Justitie 
bij onherroepelijk besluit d.d. 26 juli 2016 (kenmerk: 026/26142/16) beslist dat J.E.M. van Rooij van 
Nunen op 26 juli 2016 rechtens nog steeds de bewoner is van de woning op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode en op 26 juli 2016 (samen met haar echtgenoot A.M.L. van Rooij)  nog 
steeds eigenaar is van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook 
van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare).  
Er kan dan ook nooit sprake zijn van een vanaf 27 januari 2015 ambtshalve uitschrijving van 
J.E.M. van Rooij van Nunen uit haar woning ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode naar 
België.       
 
3 oktober 2016 
 
Toevalligerwijze is J.E.M. van Nunen in het bezit gekomen van bijgevoegd PRO JUSTITIA 
AANVANKELIJK PROCES-VERBAAL TG.95.L6.438501/2016-03-10-2016 aan Van Nunen Johanna, 
’t Achterom 9/A, NL-5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) van Vanheeswyck Marc, hoofdinspecteur 
van politie (Politiezone MidLim), Europalaan 27, B 3600 Genk (België), welke door het Parket van de 
Procureur des Konings, afdeling Politierechtbank te 3700 Tongeren in behandeling is genomen  
(Stuk 16). Daarmee hebben de hoofdinspecteur van politie (Politiezone MidLim), Europalaan 27, B 
3600 Genk (België) en het Parket van de Procureur des Konings, afdeling Politierechtbank te 3700 
Tongeren met een rechtens bindend PROCES-VERBAAL beslist dat J.E.M. van Rooij van Nunen  
op 3 oktober 2016 rechtens nog steeds de bewoner is van de woning op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode en op 3 oktober 2016 (samen met mijn echtgenoot) nog steeds eigenaar is 
van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook van onderliggende 
percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare). Er kan dan ook 
nooit sprake zijn van een vanaf 27 januari 2015 ambtshalve uitschrijving van J.E.M. van Rooij 
van Nunen uit haar  woning ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode naar België.     
 
30 januari 2017 
 
Bij e-mail d.d. 28 januari 2017 (16:59:32 uur) is J.E.M. van Nunen in het bezit gekomen van een kopie 
van het besluit d.d. 30 januari 2017 (kenmerk: 17.004788) van de Raad van Bestuur van het Kadaster 
welke is gericht en verstuurd aan mevrouw J.E.M. van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Stuk 20). Daarmee heeft de Raad van Bestuur van het Kadaster zelf beslist dat J.E.M. 
van Rooij van Nunen op 30 januari 2017 rechtens nog steeds de bewoner is van de woning op het 
adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en op 17 januari 2017 (samen met haar echtgenoot 
A.M.L. van Rooij) nog steeds eigenaar is van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, als ook van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en  
P 516 en P 517 (± 6 hectare).  Er kan dan ook nooit sprake zijn van een vanaf 27 januari 2015 
ambtshalve uitschrijving van J.E.M. van Rooij van Nunen uit haar  woning ’t Achterom 9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode naar België.     
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Met inachtneming van bovengenoemde feiten heeft A.M.L. van Rooij (samen met zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen) bij een 7-tal e-mails het Kadaster op 3 maart 2015 verzocht om hun 
foute eigendomsregistratie van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
als ook van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 
hectare) te herstellen naar de eigendomstoestand van 18 februari 2015 (Stuk 18). Als wettelijk bewijs 
daarvoor vindt u de bij e-mail verkregen 7-tal ontvangstbevestigingen d.d. 3 maart 2015 van het 
Kadaster hieronder ingelast:  
   

 
Van: Kadaster <crm.bkk@kadaster.nl> 
Datum: 3 maart 2015 om 19:06 
Onderwerp: Fout in registratie - Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 
 
U heeft via www.kadaster.nl een formulier verstuurd.  
Hierbij ontvangt u een kopie voor uw eigen administratie. Zie hieronder de door u verzonden 
gegevens. 

 

Postcode: 5491XD 

Huisnummer: 9 

--Toevoeging: 
 

Straat: 't Achterom 

Plaats: Sint Oedenrode 

Land: Nederland 

Telefoon: 0630470017 

Mobiel: 
 

Voorletters: A.M.L. 

Tussenvoegsels: van 

Achternaam: Rooij 

Geslacht: Man 

E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  

Betreft: Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld 

Kadastrale gemeente: sint oedenrode 

Sectie letter: p 

Perceel nummer: 525 

Toelichting: 

Er is geen enkel vonnis, arrest of beschikking van de rechtbank 
waarmee het eigendom van eigenaar is veranderd. Bij navraag bij de 
rechtbank blijkt dat ook uit het dossier. Een eventuele 
goedkeuringsbeschikking is niet gebaseerd op juiste gegevens en 
dus valselijk opgemaakt. 

 
Met vriendelijke groet, 

Kadaster 

Afdeling klachten en bezwaren 

 

 
 
Van: Kadaster <crm.bkk@kadaster.nl> 
Datum: 3 maart 2015 om 19:08 
Onderwerp: Fout in registratie - Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 
 

http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
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U heeft via www.kadaster.nl een formulier verstuurd.  
Hierbij ontvangt u een kopie voor uw eigen administratie. Zie hieronder de door u verzonden 
gegevens.

 
Postcode: 5491XD 

Huisnummer: 9 

--Toevoeging: a 

Straat: 't Achterom 

Plaats: Sint Oedenrode 

Land: Nederland 

Telefoon: 0630470017 

Mobiel: 
 

Voorletters: A.M.L. 

Tussenvoegsels: van 

Achternaam: Rooij 

Geslacht: Man 

E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  

Betreft: Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld 

Kadastrale gemeente: sint oedenrode 

Sectie letter: p 

Perceel nummer: 526 

Toelichting: 

Er is geen enkel vonnis, arrest of beschikking van de rechtbank 
waarmee het eigendom van eigenaar is veranderd. Bij navraag bij de 
rechtbank blijkt dat ook uit het dossier. Een eventuele 
goedkeuringsbeschikking is niet gebaseerd op juiste gegevens en 
dus valselijk opgemaakt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kadaster 

Afdeling klachten en bezwaren 

 

Van: Kadaster <crm.bkk@kadaster.nl> 

Datum: 3 maart 2015 om 19:10 

Onderwerp: Fout in registratie - Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld 

Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 

 

U heeft via www.kadaster.nl een formulier verstuurd.  

Hierbij ontvangt u een kopie voor uw eigen administratie. Zie hieronder de door u verzonden 

gegevens. 

 

Postcode: 5491XD 

Huisnummer: 9 

--Toevoeging: a 

Straat: 't Achterom 

Plaats: Sint Oedenrode 

Land: Nederland 

http://www.kadaster.nl/
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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Telefoon: 0630470017 

Mobiel: 
 

Voorletters: A.M.L. 

Tussenvoegsels: van 

Achternaam: Rooij 

Geslacht: Man 

E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  

Betreft: Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld 

Kadastrale gemeente: sint oedenrode 

Sectie letter: p 

Perceel nummer: 508 

Toelichting: 

Er is geen enkel vonnis, arrest of beschikking van de rechtbank 
waarmee het eigendom van eigenaar is veranderd. Bij navraag bij de 
rechtbank blijkt dat ook uit het dossier. Een eventuele 
goedkeuringsbeschikking is niet gebaseerd op juiste gegevens en 
dus valselijk opgemaakt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kadaster 

Afdeling klachten en bezwaren 

 

Van: Kadaster <crm.bkk@kadaster.nl> 

Datum: 3 maart 2015 om 19:11 

Onderwerp: Fout in registratie - Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld 

Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 

 

U heeft via www.kadaster.nl een formulier verstuurd.  

Hierbij ontvangt u een kopie voor uw eigen administratie. Zie hieronder de door u verzonden 

gegevens.

 

Postcode: 5491XD 

Huisnummer: 9 

--Toevoeging: a 

Straat: 't Achterom 

Plaats: Sint Oedenrode 

Land: Nederland 

Telefoon: 0630470017 

Mobiel: 
 

Voorletters: A.M.L. 

Tussenvoegsels: van 

Achternaam: Rooij 

Geslacht: Man 

E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  

Betreft: Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld 

Kadastrale gemeente: sint oedenrode 

Sectie letter: p 

Perceel nummer: 509 

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.kadaster.nl/
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Toelichting: 

Er is geen enkel vonnis, arrest of beschikking van de rechtbank 
waarmee het eigendom van eigenaar is veranderd. Bij navraag bij de 
rechtbank blijkt dat ook uit het dossier. Een eventuele 
goedkeuringsbeschikking is niet gebaseerd op juiste gegevens en 
dus valselijk opgemaakt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kadaster 

Afdeling klachten en bezwaren 

 

 

Van: Kadaster <crm.bkk@kadaster.nl> 

Datum: 3 maart 2015 om 19:12 

Onderwerp: Fout in registratie - Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld 

Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 

 

U heeft via www.kadaster.nl een formulier verstuurd.  

Hierbij ontvangt u een kopie voor uw eigen administratie. Zie hieronder de door u verzonden 

gegevens.

 

Postcode: 5491XD 

Huisnummer: 9 

--Toevoeging: a 

Straat: 't Achterom 

Plaats: Sint Oedenrode 

Land: Nederland 

Telefoon: 0630470017 

Mobiel: 
 

Voorletters: A.M.L. 

Tussenvoegsels: van 

Achternaam: Rooij 

Geslacht: Man 

E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  

Betreft: Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld 

Kadastrale gemeente: sint oedenrode 

Sectie letter: p 

Perceel nummer: 510 

Toelichting: 

Er is geen enkel vonnis, arrest of beschikking van de rechtbank 
waarmee het eigendom van eigenaar is veranderd. Bij navraag bij de 
rechtbank blijkt dat ook uit het dossier. Een eventuele 
goedkeuringsbeschikking is niet gebaseerd op juiste gegevens en 
dus valselijk opgemaakt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kadaster 

Afdeling klachten en bezwaren 

http://www.kadaster.nl/
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Van: Kadaster <crm.bkk@kadaster.nl> 
Datum: 3 maart 2015 om 19:12 
Onderwerp: Fout in registratie - Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 

 
U heeft via www.kadaster.nl een formulier verstuurd.  
Hierbij ontvangt u een kopie voor uw eigen administratie. Zie hieronder de door u verzonden 
gegevens.

 
Postcode: 5491XD 

Huisnummer: 9 

--Toevoeging: a 

Straat: 't Achterom 

Plaats: Sint Oedenrode 

Land: Nederland 

Telefoon: 0630470017 

Mobiel: 
 

Voorletters: A.M.L. 

Tussenvoegsels: van 

Achternaam: Rooij 

Geslacht: Man 

E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  

Betreft: Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld 

Kadastrale gemeente: sint oedenrode 

Sectie letter: p 

Perceel nummer: 516 

Toelichting: 

Er is geen enkel vonnis, arrest of beschikking van de rechtbank 
waarmee het eigendom van eigenaar is veranderd. Bij navraag bij de 
rechtbank blijkt dat ook uit het dossier. Een eventuele 
goedkeuringsbeschikking is niet gebaseerd op juiste gegevens en 
dus valselijk opgemaakt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kadaster 

Afdeling klachten en bezwaren 

 

 
Van: Kadaster <crm.bkk@kadaster.nl> 
Datum: 3 maart 2015 om 19:13 
Onderwerp: Fout in registratie - Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 
 
U heeft via www.kadaster.nl een formulier verstuurd.  
Hierbij ontvangt u een kopie voor uw eigen administratie. Zie hieronder de door u verzonden 
gegevens. 

 

http://www.kadaster.nl/
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Postcode: 5491XD 

Huisnummer: 9 

--Toevoeging: a 

Straat: 't Achterom 

Plaats: Sint Oedenrode 

Land: Nederland 

Telefoon: 0630470017 

Mobiel: 
 

Voorletters: A.M.L. 

Tussenvoegsels: van 

Achternaam: Rooij 

Geslacht: Man 

E-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  

Betreft: Verkeerde gerechtigde in registratie vermeld 

Kadastrale gemeente: sint oedenrode 

Sectie letter: p 

Perceel nummer: 517 

Toelichting: 

Er is geen enkel vonnis, arrest of beschikking van de rechtbank 
waarmee het eigendom van eigenaar is veranderd. Bij navraag bij de 
rechtbank blijkt dat ook uit het dossier. Een eventuele 
goedkeuringsbeschikking is niet gebaseerd op juiste gegevens en 
dus valselijk opgemaakt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kadaster 

Afdeling klachten en bezwaren 

 
Tot op de dag van vandaag (na maar liefst 2 jaar) heeft het Kadaster daarop nog steeds geen besluit 
genomen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Voor EU-burger eigenaar A.M.L. van Rooij is 
dat rechtens ook onmogelijk omdat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (thans: 
Meierijstad) al maar liefst meer dan drie jaar lang geen uitvoering hebben gegeven aan de 
onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, waartoe zij 
op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wb) juncto art. 3, 4,13 t/m 17 Verordening 
(EG) Nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG wettelijk verplicht 
zijn, waardoor EU-burger A.M.L. van Rooij vanaf 29 augustus 2013 geen gekende geregistreerde 
woon- of verblijfplaats meer heeft binnen ook maar enig land in de gehele wereld en als gevolg 
daarvan ook niet meer over een (rechtsgeldige) identiteitskaart beschikt (Stuk 3).  
 
Tot op de dag van vandaag (na maar liefst 2 jaar) heeft het Kadaster ook voor bewoner en 
(mede)eigenaar J.E.M. van Rooij van Nunen daarop nog steeds geen besluit genomen in de zin van 
de Algemene wet bestuursrecht op haar woonadres het Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
welke door bewoner en (mede)eigenaar J.E.M. van Rooij van Nunen ook nooit kan worden ontvangen 
omdat als gevolg van valse authentieke gegevens in het Kadaster, die de met terugwerkende kracht in 
de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Sint-Oedenrode (thans Meierijstad) ambtshalve 
aangebrachte valse persoonsgegevens van J.E.M. van Rooij van Nunen via een koppeling 
automatisch heeft overgenomen, door B.C.M. Jansen, Ollandsweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, als 
katvanger van deze criminele organisatie, alle onroerende goederen van de eigenaren A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (tevens bewoner) op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, als ook van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en 
P 517 (± 6 hectare) zijn gestolen, waarin ook de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommelde” (met 
als eigenaar A.M.L. van Rooij), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij),  
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Van Rooij Holding B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van 
Rooij) en de politieke partij De Groenen afdeling Sint- Oedenrode (met als 
gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij) zijn gevestigd. Als gevolg daarvan 
heeft katvanger B.C.M. Jansen vanaf 13 maart 2015 ook alle post die 
bestemd is voor bewoner tevens (mede) eigenaar J.E.M. van Rooij van Nunen 
gestolen. Op grond van artikel 117, eerste lid, van de Kadasterwet zal al deze 
vanaf 19 februari 2015 (Stuk 19) door het Kadaster aangerichte schade door 
het Kadaster moeten worden vergoed. Omdat het Kadaster (als zelfstandig 
bestuursorgaan) valt  onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de minister 

Melanie Schultz van Haegen (VVD) (zie foto) van Infrastructuur en Milieu (I&M) betekent dat alle 
reeds aangerichte en nog aan te richten schade als gevolg daarvan zal moeten worden vergoed door 
de Staat der Nederlanden, namens deze minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en 
Milieu (I&M). Wij stellen hierbij dan ook de Staat der Nederlanden verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor al deze vanaf 19 februari 2015 reeds aangerichte schade en nog aan te 
richten schade.    
 
Om de schade voor de Staat der Nederlanden niet nog veel groter te maken is het zaak dat de Staat 
der Nederlanden, namens deze minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu 
(I&M), het Kadaster op grond van bovengenoemde feiten verplicht dat de vanaf 19 februari 2015 
gedane valselijke uitschrijving van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen als eigenaar van 
de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en onderliggende percelen 
sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) en J.E.M. van Rooij van 
Nunen als bewoner van de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode uit de 
authentieke gegevens van het Kadaster ambtshalve per direct ongedaan wordt gemaakt en wordt 
hersteld naar de toestand van 18 februari 2015 (Stuk 18).  
 

Wij sommeren de Staat der Nederlanden, namens deze minister Ronald Plasterk 
(PvdA)(zie foto) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dan ook om met 
een ambtshalve te nemen besluit bij zijn collega minister Melanie Schultz van 
Haegen (VVD) van Infrastructuur en Milieu (I&M) af te dwingen dat het Kadaster  
(als zelfstandig bestuursorgaan) wordt verplicht dat de vanaf 19 februari 2015 
gedane valselijke uitschrijving van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen als eigenaar van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode en onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 
510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) en J.E.M. van Rooij van Nunen als bewoner 
van de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode uit de 

authentieke gegevens van het Kadaster per direct ambtshalve ongedaan wordt gemaakt en wordt  
hersteld naar de toestand van 18 februari 2015 (Stuk 18). Dit met de eis om dat vóór uiterlijk 25 
maart  2017  per e-mail kenbaar te hebben gemaakt aan bewoner tevens eigenaar J.E.M. van Rooij 
van Nunen op haar e-mail adres: a.vanrooij48@gmail.com en aan eigenaar A.M.L. van Rooij op zijn e-
mail adres ekc.avanrooij@gmail.com. Dit des te meer dit het gevolg is van het feit dat Staat der 
Nederlanden, namens deze minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
al meer dan drie jaar lang weigert uitvoering te geven aan de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 
d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant (Stuk 6) en daarop volgend onherroepelijk besluit 
d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties zelf aan burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (thans: 
Meierijstad)(Stuk 5), waarmee de Staat der Nederlanden, namens deze minister Ronald Plasterk van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, al maar liefst ruim vier jaar lang in zeer ernstige mate de 
rechtstreeks aan EU-lidstaat Nederland opgelegde Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG heeft overtreden, welke is opgenomen in de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
 
 

 

 

http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
mailto:a.vanrooij48@gmail.com
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Melanie_Schultz_van_Haegen_2013_(2).jpg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
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Na bovengenoemde feiten te hebben gelezen werpt zich de volgende vraag op:  

 

 
Wie was de grote criminele organisatie die op 29 januari 2015  
in opdracht van burgmeester Peter Maas (CDA)(zie foto) van  
Sint-Oedenrode huisvredebreuk heeft gepleegd en in 12 grote 
containers alle daar aanwezige eigendommen van bewoner  
J.E.M. van Nunen, de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van 
Nunen, de daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij 
Holding B.V., Stichting Administratie kantoor van Rooij Holding 
B.V. en de landelijke politieke partij De Groenen (afdeling Sint-
Oedenrode) heeft gestolen zonder een machtiging en zonder een 
grosse van een in Nederland gewezen vonnis? 

 
Deze vraag kunnen wij kort en krachtig beantwoorden: 
 

 

 
De SNS Bank N.V., waarvan de 100% aandelen in handen 
zijn van de Staat der Nederlanden, onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van minister Jeroen Dijsselbloem 
(PvdA) van Financiën (zie foto)(tevens voorzitter van de 
Eurogroep) is de grote criminele organisatie die op 29 
januari 2015 in opdracht van burgmeester Peter Maas 
(CDA) van Sint-Oedenrode huisvredebreuk heeft 
gepleegd en in 12 grote containers alle daar aanwezige 
eigendommen van bewoner J.E.M. van Nunen, de 
eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, de 
daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van 
Rooij Holding B.V., Stichting Administratie kantoor van 
Rooij Holding B.V. en de landelijke politieke partij De 
Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) heeft gestolen zonder 
een machtiging en zonder een grosse van een in 
Nederland gewezen vonnis. 

 
Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de op 11 februari 2015 door burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) bij aangetekende brief d.d. 9 februari 2015 
(nummer: 184968) aan SNS Bank N.V., Croeslaan 1, 3521 BJ Utrecht, verstuurde beschikking 
bestuursdwang (Stuk 21). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als 
herhaald en ingelast te beschouwen. Daarin hebben burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode (thans: Meierijstad) letterlijk het volgende beslist: 
 

 
Geachte heer/mevrouw 
 
Op 29 januari 2015, omstreeks 11,45 uur, is op het adres 't Achterom 9 en 9A te Sint-Oedenrode, door 
onze toezichthouder, mevrouw T. Gruben-van den Hoek mondeling preventieve spoedeisende 
bestuursdwang aangezegd. Zij is door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode 

aangewezen als toezichthouder ais bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht.  
 
Constatering 
 

In de ochtend van 29 januari 2015 zijn wij telefonisch benaderd dat bij de ontruiming van bovengenoemde 
adressen alle roerende zaken op of aan de openbare weg geplaatst zouden worden door of namens de 
gerechtsdeurwaarder. Op dat moment zijn twee toezichthouders van de gemeente, de heer T.W. Craane en de 
heer J.F.M. Vlemmlnx, ter plaatse gegaan. Daar hebben zij gesproken met de heer R.C.M. Treffers van 
Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders die aangaf op te treden als gemachtigde van de SNS Bank N.V. in 
de ontruiming van eerder genoemde adressen. 
 

http://www.omroepbrabant.nl/?news/256227902/Burgemeester+Peter+Maas+van+Sint-Oedenrode+benoemd+tot+waarnemend+burgemeester+van+Bladel.aspx
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-nadere-stukken-bezwaarschrift-de-groenen-aan-centraal-stembureau-veghel.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Volksbank
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurogroep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurogroep
http://www.omroepbrabant.nl/?news/256227902/Burgemeester+Peter+Maas+van+Sint-Oedenrode+benoemd+tot+waarnemend+burgemeester+van+Bladel.aspx
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-nadere-stukken-bezwaarschrift-de-groenen-aan-centraal-stembureau-veghel.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-nadere-stukken-bezwaarschrift-de-groenen-aan-centraal-stembureau-veghel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-februari-2015-beschikking-bestuursdwang-sint-oedenrode-sns-bank-nv.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Volksbank
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-februari-2015-beschikking-bestuursdwang-sint-oedenrode-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-februari-2015-beschikking-bestuursdwang-sint-oedenrode-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-februari-2015-beschikking-bestuursdwang-sint-oedenrode-sns-bank-nv.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurogroep
http://www.omroepbrabant.nl/?news/256227902/Burgemeester+Peter+Maas+van+Sint-Oedenrode+benoemd+tot+waarnemend+burgemeester+van+Bladel.aspx
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Aan de toezichthouders van de gemeente heeft de heer Treffers verklaard de roerende goederen op of aan de 
openbare weg te zullen plaatsen, Daarop is er telefonisch contact opgenomen met Mevrouw T. Gruben- van den 
Hoek. Zij heeft nogmaals telefonisch bevestigd gekregen van de heer Treffers dat de zaken die vrij zouden 
komen bij de ontruiming op of aan de openbare weg geplaatst zouden worden. De straatnaam die daarbij 
genoemd werd door de heer Treffers was de Ollandseweg. De Ollandseweg alsmede de straat 't Achterom zijn 
wegen als hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet daaronder wordt verstaan. 
Waardoor dit direct de bruikbaarheid van de weg(en) zou kunnen belemmeren, danwel schade zou kunnen 
veroorzaken aan de weg(en), hetgeen in strijd is met artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
2014 van onze gemeente. 
 
De heer Treffers verklaarde bereid te zijn de zaken In containers te plaatsen als de gemeente deze beschikbaar 
zou stellen en zou laten plaatsen. Mevrouw T, Gruben- van den Hoek heeft de heer Treffers aangegeven dat de 
gemeente genoodzaakt is om bij daadwerkelijke plaatsing van roerende goederen op of aan de openbare weg, 
bestuursdwang toe te passen, daar dit bij wettelijk voorschrift verboden is. Mevrouw T. Gruben- van den Hoek 
heeft hem gevraagd of hij nog gebruik wilde maken van een korte termijn om het klaarblijkelijke gevaar voor 
overtreding te voorkomen. Daarbij is uitgelegd dat wij gebruik maken van onze bevoegdheid tot het toepassen 
van mondelinge aanzegging (preventieve) spoedeisende bestuursdwang en dat de daarbij gemaakte kosten op 
de overtreder(s) verhaald gaan worden. De heer Treffers gaf aan dat allemaal te begrijpen en te weten hoe dat 
wettelijk gezien in elkaar zit en heeft aangegeven te weten dat de kosten op de overtreder(s) verhaald worden. 
Hij zag af van het gebruik van de termijn om het klaarblijkelijke gevaar voor overtreding te voorkomen waardoor 
het klaarblijkelijke gevaar zich op zeer korte termijn zou openbaren.  Na deze verklaring Is er mondeling 
preventieve spoedeisende bestuursdwang aangezegd en is de procedure in gang gezet. Gelet op de ernst van 
de situatie en het klaarblijkelijke gevaar wat zich op zeer korte termijn zou openbaren, maakte naar onze mening 
direct optreden noodzakelijk. 
 

In principe kan bestuursdwang alleen worden uitgeoefend wanneer er daadwerkelijk sprake is van een {begin 
van) overtreding. Het is echter vaste rechtspraak dat wanneer sprake is van 'een klaarblijkelijk gevaar van een 
op zeer korte termijn te verwachten overtreding van een concreet bij of krachtens de wet gesteld voorschrift' dit 
voldoende grond is voor een preventieve bestuursdwang beschikking. Daarvan was in deze situatie sprake. 
 
Overtreder(s).  

In het geval van een woningontruiming is degene die opdracht geeft tot de ontruiming en daarmee ervoor zorgt 
dat de inboedel illegaal op het openbaar gebied komt te staan de overtreder {ABRS 7 november 2001, AB 2002, 
177, Gest. 2002, 7157, nr. 6). De opdrachtgever is degene die de illegale situatie had kunnen voorkomen en of 
ongedaan kan maken. Aangezien er door de heer R.C.M.Treffers van Jongejan Wisseborn 
Gerechtsdeurwaarders opdracht is gegeven tot ontruiming, en deze naar eigen zeggen handelde namens de 
naamloze vennootschap SNS Bank N.V. merken wij u beiden aan als overtreders. Dit mede gelet op het feit dat 
de heer R.C.M. Treffers het op dat moment in zijn macht had de overtreding te voorkomen en er bewust voor 
gekozen heeft in strijd met het wettelijk voorschrift te handelen danwel te gaan handelen. Nu u als 
opdrachtgever van de huisontruiming, als overtreder wordt aangemerkt, bent u, gelet op artikel 5:25 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), de kosten verbonden aan de toepassing van bestuursdwang 
verschuldigd. Gelet op het voorgaande zullen wij de heer R.C.M. Treffers van Jongejan Wlsseborn 

Gerechtsdeurwaarders als overtreder een soortgelijke beschikking doen toekomen. 
 
Wettelijke grondslag 

Artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 bepaald het volgende; 
Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg 
 

1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke 
functie daarvan, Indien: 

a. het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg 
belemmert of kon belemmeren, dan wei een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer 
of onderhoud van de weg; of 

b. het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
 
Het plaatsen van de roerende goederen op of aan de openbare weg, levert een overtreding op van artikel 2:10 
lid 1 sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 van de gemeente Slnt-Oedenrode. Ter plaatse Is 
een opname gedaan van de hoeveelheid goederen danwel zaken welke bij de ontruiming zouden vrijkomen. 
Gelet op de enorme hoeveelheid en diversiteit aan goederen danwel zaken welke zouden vrijkomen was het 
meer dan aannemelijk dat er, door het plaatsen van deze goederen danwel zaken aan of op de openbare weg, 
een klaarblijkelijk gevaar zich op zeer korte termijn zou openbaren.  
 
Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat het college nooit een vergunning zou verlenen voor het plaatsen 
van de roerende zaken op of aan de openbare weg, ter bescherming van de openbare orde en veiligheid 
op of aan de weg. Kortom, legalisering is niet mogelijk. 
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Preventieve spoedeisende bestuursdwang 

Deze beschikking is een schriftelijke bevestiging van hetgeen eerder op 29 Januari 2015 omstreeks 11.45 uur 
door mevrouw T.Gruben-van den Hoek mondeling is aangezegd aan de heer R.C.M. Treffers, zowel in zijn 
hoedanigheid van handelend gerechtsdeurwaarder, als van gemachtigde van de SNS Bank N.V. 
 
Wij hebben de overtreding op donderdag 29 januari 2015 en vrijdag 30 januari 2015 voorkomen doormiddel van 
toepassing van spoedeisende bestuursdwang in de zin van het meevoeren en opstaan van goederen als 
bedoeld in artikel 5:29 Algemene wet bestuursrecht. De bevoegdheid van de toepassing bestuursdwang is 
neergelegd in artikel 125 van de Gemeentewet juncto artikel 5.21 e.v, van de Algemene wet bestuursrecht.  
 
Vanwege de spoedeisendheid is terstond bestuursdwang toegepast. Derhalve bevestigen wij u dit besluit op 
grond van artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht en heeft u geen voorafgaande last ontvangen. 
Nadrukkelijk brengen wij nogmaals onder uw aandacht, dat de kosten die wij hebben gemaakt en nog 
moeten maken en die verbonden zijn aan de toepassing van de bestuursdwang op grond van artikel 5:25 
Algemene wet bestuursrecht op u zullen worden verhaald. 

 
Afweging 

Op basis van het vorenstaande zijn wij van mening, dat wij bij de voorbereiding van deze beschikking ons op 
zorgvuldige wijze hebben kunnen baseren op de relevante en bekend zijnde feiten en belangen. Op grond van 
de huidige rechtspraak zijn wij, behoudens bijzondere omstandigheden, niet enkel bevoegd maar zelfs in de 
regel verplicht tot handhaving over te gaan. 
 
Tegenover uw (financiële) belang, staan de belangen die gediend zijn bij handhaving van de van toepassing 
zijnde rechtsnormen. De gegronde vrees dat een overtreding klaarblijkelijk door of namens u zal worden 
gepleegd tast de rechtszekerheid aan en zou ertoe leiden dat de met de wet- en regelgeving beoogde doelen 
onvoldoende worden beschermd. Bovendien moet worden voorkomen dat er ongewenste precedentwerking 
optreedt, Op grond hiervan zijn wij van oordeel dat het algemeen belang dient te prevaleren boven het 
individuele belang. Na afweging van alle relevante belangen is ons voorts niet gebleken dat er concreet zicht is 
op legalisering van de overtreding of dat er andere bijzondere omstandigheden bestaan die ons van handhavend 
optreden moeten doen afzien. Een ontruiming is geen bijzondere omstandigheid. 
 
De kosten van de uitvoering van de bestuursdwang, inhoudende het (doen) afvoeren en/of (doen) 
opslaan van de goederen en stoffen, alsmede de kosten voor bewaring van de goederen en stoffen voor 
een periode van maximaal 13 weken, zullen wij op grond van artikel 5:25 Algemene wet bestuursrecht op 
u als overtreder verhalen. 

 
Dit geschrift dient u te beschouwen als de opschriftstelling van het besluit tot toepassing van bestuursdwang als 
bedoeld in artikel 5:31, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Bezwaar 

Binnen zes weken na verzenddatum van deze brief kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift bij ons indienen tegen de toepassing van bestuursdwang.  
Meer Informatie hierover vindt u in de bijlage. 
 
Om er zeker van te zijn dat dit besluit u bereikt, wordt deze zowel via aangetekende als per gewone post 
verzonden. 
 
Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (zie foto’s hieronder) 

 

 
 
Getekend namens burgemeester en wethouders door: 
De secretaris P. Schriever                                          De burgemeester P.M. Maas                    

(zie foto rechtsboven)                                                  (zie foto linksboven) 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juni-2015-sommatie-aan-gemeentesecretaris-f-schrievers-van-sint-oedenrode-inzake-rcm-treffers.pdf
http://www.omroepbrabant.nl/?news/256227902/Burgemeester+Peter+Maas+van+Sint-Oedenrode+benoemd+tot+waarnemend+burgemeester+van+Bladel.aspx
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/15-juni-2015-sommatiebrief-aan-bestuursvoorzitter-herna-verhagen-van-postnl


53 
© 

Met deze bij aangetekende brief d.d. 9 februari 2015  
(nummer: 184968) door burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode aan SNS Bank N.V., Croeslaan 1, 3521 BJ 
Utrecht, verstuurde beschikking bestuursdwang (Stuk 21) 
hebben wij wettelijk bewezen dat de SNS Bank N.V.,  
waarvan de 100% aandelen in handen zijn van de Staat der 
Nederlanden, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van 

minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën (zie 

foto)(tevens voorzitter van de Eurogroep) op 29 januari 2015 ook nog de Algemene Plaatselijke 
Verordening 2014 van de gemeente Sint-Oedenrode heeft overtreden om daarna in opdracht van 
burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode huisvredebreuk te plegen en in 12 grote 
containers alle daar aanwezige eigendommen van bewoner J.E.M. van Nunen, de eigenaren A.M.L. 
van Rooij en J.E.M. van Nunen, de daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratie kantoor van Rooij 
Holding B.V. en de landelijke politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) te stelen zonder 
een machtiging en zonder een grosse van een in Nederland gewezen vonnis. De Staat der 
Nederlanden, namens deze verantwoordelijk minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) (tevens 
voorzitter van de Eurogroep), heeft zich hiermee onmiskenbaar schuldig gemaakt aan de 
grootste eigendom roof uit de Nederlandse (en Europese)  geschiedenis.  
 

Dit was voor Nederlands minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van 
Financiën, die vanuit zijn functie als voorzitter van de Eurogroep 
hierover periodiek overleg heeft met alle ministers van Financiën die de 
Euro als betaalmiddel hebben, waaronder Belgisch minister van 
Financiën Johan van Overveldt (N-VA)(zie foto), nog niet genoeg en 
wordt door zijn SNS Bank N.V. de van A.M.L. van Rooij (als eigenaar) 
en J.E.M. van Rooij van Nunen (als bewoner en eigenaar) gestolen 
sleutels van hun woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 

Sint-Oedenrode gegeven aan hun katvanger B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode, om vervolgens met de hulp van de hoofdbewaarder van het Kadaster vanaf 19 februari 
2015 alle onroerende goederen, zijnde de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 
509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) te stelen van  A.M.L. van Rooij (als eigenaar) en J.E.M. 
van Rooij van Nunen (als bewoner en eigenaar), waarin ook de bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratie 
kantoor van Rooij Holding B.V. en de landelijke politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) 
zijn gevestigd. De Staat der Nederlanden, namens deze verantwoordelijk minister Jeroen 
Dijsselbloem (PvdA)(tevens voorzitter van de Eurogroep), heeft zich hiermee ook 
onmiskenbaar schuldig gemaakt aan de grootste onroerend goed roof ooit uit de Nederlandse 
(en Europese) geschiedenis. 
 
Dit was voor Nederlands minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën, die vanuit zijn functie 
als voorzitter van de Eurogroep hierover periodiek overleg heeft met alle ministers van Financiën die 
de Euro als betaalmiddel hebben, nog niet genoeg en wordt door zijn SNS Bank N.V., die B.C.M. 
Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, als katvanger gebruiken, vanaf 13 maart 2015    
alle post gestolen die bestemd is voor bewoner J.E.M. van Rooij van Nunen, de eigenaren A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen en de daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V, Stichting Administratiekantoor 
van Rooij Holding B.V. en de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode (met haar 
hoofdzetel in Utrecht). De Staat der Nederlanden, namens deze verantwoordelijk minister  
Jeroen Dijsselbloem (PvdA)(tevens voorzitter van de Eurogroep), heeft zich hiermee ook 
onmiskenbaar schuldig gemaakt aan de grootste postroof ooit uit de Nederlandse (en 
Europese) geschiedenis. De Schade als gevolg daarvan voor A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij 
van Nunen, zijn gezin, de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V, Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en 
de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode (met haar hoofdzetel in Utrecht) en  
betrokken geraakte derden, waaronder alle cliënten van het juridisch adviesbureau Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. beloopt reeds vele miljoenen euro’s.             
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Als gevolg daarvan hebben A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij- van 
Nunen, Camping en Pensionstal “Dommeldal”, Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor 
van Rooij Holding B.V. en de politieke partij De Groenen, afdeling  
Sint-Oedenrode (met haar hoofdzetel in Utrecht) te maken gekregen 
met belastingfraude, sociale fraude, subsidiefraude, economische 
fraude, verzekeringsfraude, verkiezingsfraude, politieke fraude en 
overige fraude van ongekende omvang en grensoverschrijdende aard, 
welke is veroorzaakt door de SNS Bank NV onder bestuurlijke 

verantwoordelijkheid van Nederlands minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën, die vanuit 
zijn functie als voorzitter van de Eurogroep hierover periodiek overleg heeft met alle ministers van 
Financiën die de Euro als betaalmiddel hebben. Het is dezelfde minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) 
van Financiën die bestuurlijk verantwoordelijk is voor de Nederlandse belastingdienst en deze door 
hem veroorzaakte belastingfraude aanwent om met de hulp van directeur-generaal dr. J.J.M. 
Uijlenbroek (zie foto) van de belastingdienst (als ook zijn voorgangers) ook de pensioengelden te 
stelen van pensioengerechtigde A.M.L. van Rooij. Het behoeft geen toelichting dat de Eurogroep 
onder voorzitterschap van Nederlands Jeroen Dijsselbloem (PvdA) daarmee zeker zal 
instorten, als Jeroen Dijsselbloem op grond van deze feiten niet onmiddellijk uit deze functie 
als voorzitter wordt ontslagen.  
 

Zelfs dit was voor Nederlands minister Jeroen 
Dijsselbloem (PvdA) van Financiën, die vanuit zijn 
functie als voorzitter van de Eurogroep hierover periodiek 
overleg heeft met alle ministers van Financiën die de 
Euro als betaalmiddel hebben, nog niet genoeg en 
worden door B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA 
Sint-Oedenrode, als katvanger van de SNS Bank N.V.  
de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 

Sint-Oedenrode  van J.E.M. van Rooij van Nunen (bewoner en eigenaar) en A.M.L. van Rooij 
(eigenaar) gesloopt zonder een wettelijk vereiste omgevingsvergunning van burgemeester en 
wethouders van Meierijstad (Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode), waaronder de achtergevel 
buitenmuur (een draagmuur), zonder de wettelijk vereiste constructieberekeningen en goedkeuring 
van welstand (zie foto’s op blz. 26 t/m 28). Vanuit de partijpolitieke PvdA-verbintenis van Jeroen 
Dijsselbloem (PvdA)(zie foto links) met het voltallig college van burgemeester en wethouders van 
Meierijstad, zijnde  burgemeester Marcel Fränzel (D66), wethouder Eus Witlox (Team Meierijstad), 
wethouder Jan Goijaarts (CDA), wethouder Harry van Rooijen (VVD), wethouder Eric van den 
Bogaard (Team Meierijstad), wethouder Coby van der Pas (CDA), wethouder Menno Roozendaal 
(PvdA)(zie foto rechts) en gemeentesecretaris Marijke Wilms, wordt door burgemeester en 
wethouders van Meierijstad tegen dit door “SNS Bank N.V.- katvanger” B.C.M. Jansen gepleegde 
bouwmisdrijf  niet handhavend opgetreden en wordt zelfs het maximaal wettelijke termijn van vier 
weken overtreden waarop burgemeester en wethouders van Meierijstad ingevolge artikel 5:31a Awb 
een beslissing hadden moeten nemen op de bestuursdwang verzoeken d.d. 30 januari 2017 van  
J.E.M. van Rooij van Nunen (als bewoner en eigenaar),  A.M.L. van Rooij (als eigenaar) en de daarin 
gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V.(met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij) en de politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als 
gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij). Het behoeft geen toelichting dat de Staat der 
Nederlanden, namens deze verantwoordelijk minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van 
Financiën,  daarmee mede verantwoordelijk en aansprakelijke is voor dit door “SNS Bank N.V.- 
katvanger” B.C.M. Jansen gepleegd bouwmisdrijf.    
 
Als gevolg van bovengenoemde door de Staat der Nederlanden, namens deze verantwoordelijk 
minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën, gepleegde misdrijven hebben de landelijke 
politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode), welke is gevestigd in de door “SNS Bank N.V.- 
katvanger” B.C.M. Jansen gesloopte woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
niet kunnen meedoen aan de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Meierijstad (Veghel,  

Schijndel, Sint-Oedenrode) op woensdag 23 november 2016. Daarmee heeft de Staat der 
Nederlanden, namens minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën, zich schuldig 
gemaakt aan de grootste verkiezingsfraude ooit uit de Nederlandse geschiedenis.  
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Dit alles zou niet zijn gebeurd als burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
(thans: Meierijstad) uitvoering hadden gegeven aan de onherroepelijke uitspraak 
SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant en daarop volgend 
onherroepelijk besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) van minister 
Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waartoe zij 
wettelijk verplicht zijn. Ook hiervoor verantwoordelijk minister Ronald Plasterk 
(PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie foto) treedt tegen deze 
door burgemeester en wethouders van Meierijstad (Schijndel, Veghel, Sint-

Oedenrode) gepleegde misdrijven niet handhavend op om dat het een PvdA-partijgenoot is van 
minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën die via de SNS Bank N.V. (Nederlandse 
Staatsbank) B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, als katvanger gebruiken.  
 

Dit alles zou ook niet zijn gebeurd als coördinerend (hoofd)bewaarder mr. B.H.J. 
(Ruben) Roes (zie foto) van het Kadaster uitvoering had gegeven aan de 
onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant en daarop volgend onherroepelijk besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 
1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties en niet de valse personenregistratie gegevens van A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen in de basisregistratie personen (BRP) van de 

gemeente Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) had gebruikt als waar en echt, waartoe hij ingevolge de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) juncto art. 3, 4,13 t/m 17 Verordening (EG) Nr. 45/2001 
van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG wettelijk verplicht is.  
 

Dit alles is het gevolg van het feit dat de Staat der Nederlanden, namens deze 
minister Ronald Plasterk (PvdA)(zie foto) van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, al meer dan drie jaar lang weigert uitvoering te geven aan de 
onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant (Stuk 6) en daarop volgend onherroepelijk besluit d.d. 23 januari 2015 
(kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties zelf aan burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode (thans: Meierijstad)(Stuk 5), waarmee de Staat der Nederlanden, 
namens deze minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, al maar liefst ruim vier jaar lang in zeer ernstige mate de 

rechtstreeks aan EU-lidstaat Nederland opgelegde Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG heeft overtreden, welke is opgenomen in de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarmee heeft de Staat der Nederlanden, namens 
minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zich  
primair schuldig gemaakt aan de grootste geldroof, eigendom roof, onroerend goed roof, 
postukken roof, dossierstukken roof (van cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.), 
belastingfraude, sociale fraude, subsidiefraude, economische fraude, verzekeringsfraude, 
verkiezingsfraude en overige fraude uit de Nederlandse en Europese geschiedenis.  
 
Met in achtneming van bovengenoemde feiten is de Staat der Nederlanden, namens deze minister 
Ronald Plasterk (PvdA)(zie foto) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wettelijk verplicht om 
per direct (vóór uiterlijk 25 maart 2017) de volgende vijf stappen uit te voeren: 
 

1. als eerste stap uitvoering te geven aan de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 
januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant en daarop volgend onherroepelijk besluit d.d. 23 
januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk (PvdA) van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waartoe EU-lidstaat Nederland ingevolge de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) juncto art. 3, 4,13 t/m 17 Verordening (EG) Nr. 
45/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG wettelijk verplicht is.  
 

2. als tweede stap ervoor te zorgen dat EU-burger A.M.L. van Rooij in overeenstemming met 
deze onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant vanaf 15 januari 2013 wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente 
Zonhoven (België) als wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven en door de Belgische Staat in overeenstemming met zijn geregistreerde 
huurovereenkomst een permanent verblijfsdocument wordt verstrekt vanwege zijn 
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ononderbroken permanent verblijf van meer dan vijf jaar (vanaf 1 januari 2011) in een ander 
EU-land, op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waartoe de 
Belgische Staat op grond van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004, betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening 
(EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 
73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, wettelijk 
verplicht is.  

. 
3. als derde stap ervoor te zorgen dat hoofdbewaarder mr. B.H.J. (Ruben) Roes van het 

Kadaster de vanuit de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Sint-Oedenrode       
(thans: Meierijstad) overgenomen valse registratiegegevens corrigeert door de 
eigendomsregistratie van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, als ook van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en 
P 516 en P 517 (± 6 hectare) te herstellen naar de eigendomstoestand van vóór 18 februari 
2015, waarna J.E.M. van Rooij van Nunen (als bewoner en eigenaar) en de daarin gevestigde 
bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding 
B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 
B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en de politieke partij De Groenen afdeling Sint-
Oedenrode (met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij) weer terug kunnen naar hun 
woningen en bedrijven op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en op dat 
adres de voor hen bestemde post weer kunnen ontvangen. 
 

4. als vierde stap ervoor te zorgen dat in opdracht van burgemeester Marcel Fränzel van 
Meierijstad (dan wel zijn opvolger in verband met schorsing) met behulp van het inroepen van 
de sterke arm van hulpofficier van justitie Jérôme Seggai “misdaad-katvanger” B.C.M. Jansen, 
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, per direct uit de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode wordt gezet, als ook van onderliggende percelen 
sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) wordt verwijderd en 
de sleutels van deze woningen worden overgedragen aan bewoner (tevens eigenaar) J.E.M. 
van Rooij van Nunen, waarmee ook de daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als 
directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en 
de politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als gemachtigd voorzitter A.M.L. 
van Rooij) weer terug kunnen naar hun woningen en bedrijven op het adres ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode en op dat adres de voor hen bestemde post weer kunnen 
ontvangen. 

 
5. als vijfde stap ervoor te zorgen dat de door de SNS-Bank N.V. (Nederlandse Staatsbank) in 

twaalf grote containers gestolen eigendommen van bewoner J.E.M. van Nunen, de eigenaren 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, de daarin gevestigde bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
Stichting Administratie kantoor van Rooij Holding B.V. en de landelijke politieke partij De 
Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) moet terugbrengen naar hun woon- en vestigingsadres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Dit des te meer in betreffende 12 containers ook de 
archiefstukken van het juridisch bureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn gestolen, 
waaronder de (deels vertrouwelijke) archiefstukken van cliënten van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., welke wij nodig hebben om onze bezwaarschriften, beroepschriften en hoger 
beroepschriften inhoudelijk te kunnen motiveren.   

 
Het is de Staat der Nederlanden, namens deze  minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, die zich primair schuldig heeft gemaakt aan bovengenoemde grootste 
geldroof, eigendom roof, onroerend goed roof, postukken roof, dossierstukken roof (van cliënten van 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V.), belastingfraude, sociale fraude, subsidiefraude, economische 
fraude, verzekeringsfraude, verkiezingsfraude en overige fraude uit de Nederlandse en Europese 
geschiedenis.  
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Het is daarmee de Staat der Nederlanden, namens deze minister 
Ronald Plasterk (PvdA) (zie foto links) van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, die op de hierboven beschreven wijze het kiesrecht 
van Nederlands staatsburger A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) 
heeft afgenomen, waartegen verantwoordelijk burgemeester Marcel 
Fränzel (D66) (zie foto rechts) van Meierijstad weigert op te treden.  

Kiesrecht is het recht van een individu om deel te nemen aan het politieke proces in een land door 
middel van verkiezingen. In moderne democratieën is het kiesrecht een van de belangrijkste rechten 
die verbonden zijn aan het staatsburgerschap.  

Slotconclusie.  

Burgemeester Marcel Fränzel (D66) van Meierijstad had op de hierboven beschreven wijze nooit het 
kiesrecht van haar Nederlands staatsburger A.M.L. van Rooij mogen afnemen, zonder dat daartoe 
een voorafgaand besluit van daarvoor verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (PvdA) van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten grondslag ligt. Daarop dient burgemeester Marcel 
Fränzel (D66) van Meierijstad in het belang van een goede uitoefening van het ambt bij koninklijk 
besluit per direct te worden geschorst en in afwachting van dat koninklijk besluit door daarvoor 
verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (PvdA) te worden beslist dat Marcel Fränzel (D66) per 
direct zijn functie als burgemeester van  Meierijstad daarop niet meer mag uitoefenen (art. 62 
Gemeentewet, juncto art. 39 t/m 41 Rechtspositiebesluit burgemeesters).  

Ondergetekende zes rechtspersonen richten aan hiervoor verantwoordelijk minister Ronald Plasterk 
(PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan ook het nadrukkelijke verzoek om bij 
besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht wnd. burgemeester Marcel Fränzel (D66) op 
grond van bovengenoemde feiten bij koninklijk besluit per direct te schorsen en in afwachting van dat 
koninklijk besluit te beslissen dat Marcel Fränzel (D66) zijn functie als burgemeester van Meierijstad  
per direct niet meer mag uitoefenen.  

Tevens richten ondergetekende zes rechtspersonen aan hiervoor verantwoordelijk minister Ronald 
Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het nadrukkelijke verzoek (waartoe  
hij wettelijk verplicht is) om per direct (vóór uiterlijk 25 maart 2017) de volgende vijf stappen uit te 
voeren:  
 

1. als eerste stap uitvoering te geven aan de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 
januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant en daarop volgend onherroepelijk besluit d.d. 23 
januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk (PvdA) van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waartoe EU-lidstaat Nederland ingevolge de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) juncto art. 3, 4,13 t/m 17 Verordening (EG) Nr. 
45/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG wettelijk verplicht is.  
 

2. als tweede stap ervoor te zorgen dat EU-burger A.M.L. van Rooij in overeenstemming met 
deze onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant vanaf 15 januari 2013 wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente 
Zonhoven (België) als wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven en door de Belgische Staat in overeenstemming met zijn geregistreerde 
huurovereenkomst een permanent verblijfsdocument wordt verstrekt vanwege zijn 
ononderbroken permanent verblijf van meer dan vijf jaar (vanaf 1 januari 2011) in een ander 
EU-land, op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waartoe de 
Belgische Staat op grond van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004, betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening 
(EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 
73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, wettelijk 
verplicht is.  

. 
3. als derde stap ervoor te zorgen dat hoofdbewaarder mr. B.H.J. (Ruben) Roes van het 

Kadaster de vanuit de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Sint-Oedenrode       
(thans: Meierijstad) overgenomen valse registratiegegevens corrigeert door de 
eigendomsregistratie van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint- 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://www.meierijstad.nl/home/ma-marcel-fraenzel-msc_3715/
https://www.meierijstad.nl/home/ma-marcel-fraenzel-msc_3715/
https://www.meierijstad.nl/home/ma-marcel-fraenzel-msc_3715/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://www.meierijstad.nl/home/ma-marcel-fraenzel-msc_3715/
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Oedenrode, als ook van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en 
P 516 en P 517 (± 6 hectare) te herstellen naar de eigendomstoestand van vóór 18 februari 
2015, waarna J.E.M. van Rooij van Nunen (als bewoner en eigenaar) en de daarin gevestigde 
bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding 
B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 
B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en de politieke partij De Groenen afdeling Sint-
Oedenrode (met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij) weer terug kunnen naar hun 
woningen en bedrijven op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en op dat 
adres de voor hen bestemde post weer kunnen ontvangen. 
 

4. als vierde stap ervoor te zorgen dat in opdracht van burgemeester Marcel Fränzel van 
Meierijstad (dan wel zijn opvolger in verband met schorsing) met behulp van het inroepen van 
de sterke arm van hulpofficier van justitie Jérôme Seggai “misdaad-katvanger” B.C.M. Jansen, 
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, per direct uit de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode wordt gezet, als ook van onderliggende percelen 
sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) wordt verwijderd en 
de sleutels van deze woningen worden overgedragen aan bewoner (tevens eigenaar) J.E.M. 
van Rooij van Nunen, waarmee ook de daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als 
directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en 
de politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als gemachtigd voorzitter A.M.L. 
van Rooij) weer terug kunnen naar hun woningen en bedrijven op het adres ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode en op dat adres de voor hen bestemde post weer kunnen 
ontvangen. 

 
5. als vijfde stap ervoor te zorgen dat de door de SNS-Bank N.V. (Nederlandse Staatsbank) in 

twaalf grote containers gestolen eigendommen van bewoner J.E.M. van Nunen, de eigenaren 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, de daarin gevestigde bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
Stichting Administratie kantoor van Rooij Holding B.V. en de landelijke politieke partij De 
Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) moet terugbrengen naar hun woon- en vestigingsadres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Dit des te meer in betreffende 12 containers ook de 
archiefstukken van het juridisch bureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn gestolen, 
waaronder de (deels vertrouwelijke) archiefstukken van cliënten van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., welke wij nodig hebben om onze bezwaarschriften, beroepschriften en hoger 
beroepschriften inhoudelijk te kunnen motiveren.   

 
en dat bij besluit (beschikking) op deze aanvraag vóór uiterlijk 25 maart 2017 te hebben bericht aan 
de volgende zes rechtspersonen op de volgende juiste adressen: 
 

- A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft, p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, 
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (op grond van art. 40 Ger. W.); 

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres  
’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als eigenaar EU-burger A.M.L. van Rooij 
die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de 
Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft; 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig directeur EU-burger A.M.L. van Rooij 
die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- 
of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;  

 

http://www.dommeldal.eu/
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij


59 
© 

- Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres  ’t Achterom 9A, 
5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder EU-burger A.M.L. van Rooij die als 
gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- 
of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;   

- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder 
EU-burger A.M.L. van Rooij die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft;  

- De landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als 
gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft;     

 
met een kopie van dat besluit  te versturen naar onze e-mails ekc.avanrooij@gmail.com  en 
de.groenen.belgie@gmail.com , verblijven wij; 
 
Hoogachtend; 

 
 
 

A.M.L van Rooij                                                  De landelijke politieke partij De Groenen 
Burgerservicenummer: 093391225                    (KvK-nummer: 40412264),  
zonder gekende woon- of verblijfplaats              afdeling Sint-Oedenrode (Meierijstad) 
binnen de Europese Unie of                               met gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij  
enig ander land binnen de wereld                      ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode     
p/a federaal procureur des konings  
Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,  
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel  
(op grond van art. 40 Ger. W.);                                                                                                         

 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.                        Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
(KvK-nummer: 16090111)                                   (KvK-nummer: 57035032) 
’t Achterom 9A                                                     ’t Achterom 9-9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode                                    5491 XD Sint-Oedenrode  

 
 
 

Van Rooij Holding B.V.,                                        Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., 
(KvK-nummer: 17102683)                                    (KvK-nummer: 17154479) 
’t Achterom 9A                                                       ’t Achterom 9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode                                      5491 XD Sint-Oedenrode 
 
Kopiehouders 

- Het hoofdbestuur van de landelijke politieke partij De Groenen, namens deze voorzitter Otto 
Ter Haar, te Utrecht.  

- Alle huidige en gewezen cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
 
Bijbehorende Stukkenbundel: 
 

1. (Stuk 1): De persoonlijke gegevens van A.M.L. van Rooij, zoals die op 13 januari 2017 staan 
vermeld op “MijnOverheid” in de basisregistratie personen (BRP)(3 blz.); 

2. (Stuk 2): De persoonlijke gegevens van A.M.L. van Rooij, zoals die op 13 januari 2017 staan 
vermeld op “MijnSVB” in de basisregistratie personen (BRP)(5 blz.); 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-januari-2010-brief-p-maas-campagne-verkiezingen.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
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3. (Stuk 3): Akte van bewijs van bewoning op 03/01/2017 afgeleverd door de voor burgemeester 
Johny De Raeve van Zonhoven gemachtigde ambtenaar van Zonhoven, waarin u kunt lezen 
dat in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister de 
woning op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) vanaf 29 augustus 2013 
als ONBEWOOND staat geregistreerd (1 blz.); 

4. (Stuk 4): Brief d.d. 20 januari 2015 (kenmerk: 2015Z00067/ 2015D01709) van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, 
België (1 blz.); 

5. (Stuk 5); Besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 2015-0000040045) van minister Ronald 
Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de heer en mevrouw A.M.L. van 
Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (2 blz.);  

6. (Stuk 6); Onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (5 blz.);  

7. (Stuk 7): Machtiging d.d. 16 Januari 2017 van A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze haar directeur 
A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
(Nederland)(1 blz.);  

8. (Stuk 8): Publicatie in de MooiRooi krant van 18 januari 2017 van een op 24 december 2016 
binnengekomen aanvraag voor het verbouwen en splitsen van de bestaande boerderij op het 
adres ’t Achterom 9 te Sint-Oedenrode (1 blz.),   

9. (Stuk 9): Verzoekschrift d.d. 1 maart 2017 (kenmerk: AvR/01032017/Vz-Stempas) van A.M.L. 
van Rooij (BSN: 0933.91.225) aan burgemeester Marcel Fränzel van Meierijstad (D66) met 
bewijs van inlevering bij de balie van het gemeentehuis te Veghel op 1 maart 2017 (3 blz.); 

10. (Stuk 10): Ontvangstbewijs van inlevering bij de balie van de gemeente Meierijstad van ons 
verzoekschrift tot het nemen van een besluit om toepassing van bestuursdwang d.d. 30 
januari 2017 (kenmerk: AvR/CPD/EKC/etc/30012017/BD-Achterom) aan burgemeester en 
wethouders van Meierijstad (1 blz.);  

11. (Stuk 11): Kopie van mijn basisregistratie personen (BRP), zoals die op 7 januari 2017 bij 
MijnOverheid in de computer stond. Daarin staan de valse gegevens opgenomen dat J.E.M. 
van Nunen op 27 januari 2015 ambtshalve is uitgeschreven uit de BRP van Sint-Oedenrode 
met vertrekgegevens België, zonder dat daarbij een woonadres staat vermeld (5 blz.);  

12. (Stuk 12): Twee eigendomsakten van het Kadaster met als toestandsdatum: 18 februari 2015, 
waarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij, in burgerlijke staat gehuwd met J.E.M. van 
Nunen, eigenaar is van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A , 5491 XD Sint-
Oedenrode (2 blz.);  

13. (Stuk 13): Kopie van de Basisregistratie Personen van J.E.M. van Nunen van 24 februari 
2015 op MijnOverheid, waarin kan worden gelezen dat EU-burger J.E.M. van Nunen op 24 
februari 2015 nog staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (voorheen: GBA) van de 
gemeente Sint-Oedenrode als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode (1 blz.);  

14. (Stuk 14): Brief d.d. 28 februari 2015 van inspecteur  J.F. van de Poll van de Belastingdienst 
aan J.E.M. van Rooij- van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (2 blz.);  

15. (Stuk 15): Kopie van de door de gemeente Sint-Oedenrode aan J.E.M. van Rooij-van Nunen 
verstuurde Stempas voor de verkiezing van de leden van de provinciale Staten van de 
provincie Noord-Brabant en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap op 
woensdag 18 maart 2015 aan ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (4 blz.);  

16. (Stuk 16): Het PRO JUSTITIA AANVANKELIJK PROCES-VERBAAL  TG.95.L6.438501/2016-
03-10-2016 van Vanheeswyck Marc, hoofdinspecteur van politie (Politiezone MidLim), 
Europalaan 27, B 3600 Genk (België) aan Van Nunen Johanna, ’t Achterom 9/A, NL-5491 XD 
Sint-Oedenrode (Nederland)( 2 blz.); 

17. (Stuk 17): Exploot van betekening op 28 januari 2015 van toegevoegd kandidaat-
gerechtsdeurwaarder G. van Vugt, werkzaam voor Jongejan Wisseborn (dossiernummer 
14100927), aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen, beiden wonende op het adres Heikant 2, 
5087 TA, te Diessen, gemeente Hilvarenbeek (3 blz.); 

18. (Stuk 18): Twee eigendomsakten van het Kadaster met als toestandsdatum: 18 februari 2015, 
waarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij, in burgerlijke staat gehuwd met J.E.M. van 
Nunen, eigenaar is van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A , 5491 XD Sint-
Oedenrode (2 blz.);  

19. (Stuk 19): Twee valse eigendomsakten van het Kadaster met als toestandsdatum: 19 februari 
2015, waarin staat opgenomen dat B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
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Oedenrode, eigenaar is van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (2 blz.);  

20. (Stuk 20): Besluit d.d. 30 januari 2017 (kenmerk: 17.004788) van de Raad van Bestuur van 
het Kadaster gericht en verstuurd aan mevrouw J.E.M. van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode (3 blz.);  

21. (Stuk 21): De op 11 februari 2015 door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
(thans: Meierijstad) bij aangetekende brief d.d. 9 februari 2015 (nummer: 184968) aan SNS 
Bank N.V., Croeslaan 1, 3521 BJ Utrecht, verstuurde beschikking bestuursdwang (4 blz.); 

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

 
Burgemeester en wethouders van Meierijstad, zijnde: wnd. burgemeester Marcel Fränzel (D66), 
wethouder Eus Witlox (Team Meierijstad), wethouder Jan Goijaarts (CDA), wethouder Harry van 
Rooijen (VVD),wethouder Eric van den Bogaard (Team Meierijstad), wethouder Coby van der Pas 
(CDA), wethouder Menno Roozendaal (PvdA) en gemeentesecretaris Marijke Wilms (voor foto’s 
zie hierboven), zijn bestuurlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hierboven beschreven (met 
feitelijke bewijsstukken onderbouwd) door de Staat der Nederlanden gepleegde grootste geldroof, 
eigendom roof, onroerend goed roof, postukken roof, dossierstukken roof (van cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V.), belastingfraude, sociale fraude, subsidiefraude, economische 
fraude, verzekeringsfraude, verkiezingsfraude en overige fraude uit de Nederlandse en Europese 
geschiedenis. Dit omdat de Staat der Nederlanden (via haar SNS-Staatsbank) deze misdrijven heeft 
kunnen plegen, omdat in opdracht van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode, 
opgevolgd door wnd. burgemeester Marcel Fränzel (D66) van Meierijstad, op 29 januari 2015, 

omstreeks 11,45 uur, door toezichthouder mevrouw T. Gruben-van den Hoek  
(zie foto) van de gemeente Sint-Oedenrode op het adres 't Achterom 9 en 9A, 
5491 XD te Sint-Oedenrode, mondeling preventieve spoedeisende bestuursdwang 
is aangezegd zonder onderliggend wettelijk vereist besluit van burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad), waarop een binnen de 
SNS-bank (Nederlandse Staatsbank) werkzame criminele organisatie onder 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van minister Jeroen Dijsselbloem  (PvdA)(zie 

foto), - met behulp van het inroepen van de sterke arm van hulpofficier 
van justitie Jérôme Seggai door burgemeester Peter Maas (CDA) van 
Sint-Oedenrode zonder in het bezit te zijn van een jegens bewoner en 
eigenaar J.E.M. van Rooij van Nunen in Nederland en jegens de daarin 
gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 
57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), 
Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) en 

jegens de daarin gevestigde landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), afdeling 
Sint-Oedenrode, gewezen grosse van een vonnis en zonder wettelijk vereiste machtiging van de 
(hulp)officier van Justitie -, in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 van de gemeente 
Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) huisvredebreuk  (art. 38 Sr.) heeft gepleegd en door de SNS-bank 
(Staat der Nederlanden) in 12 containers alle eigendommen heeft laten stelen die toebehoren aan 
bewoner J.E.M. van Nunen, de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, de daarin 
gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  
Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratie kantoor van Rooij Holding B.V. en de landelijke 
politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode). Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd 
de op 11 februari 2015 door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) bij 
aangetekende brief d.d. 9 februari 2015 (nummer: 184968) aan SNS Bank N.V., Croeslaan 1, 3521 
BJ Utrecht, verstuurde beschikking bestuursdwang (Stuk 21). Wij verzoeken u kennis te nemen van 
de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. Daarin hebben burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) letterlijk het volgende beslist: 

http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
https://www.meierijstad.nl/home/ma-marcel-fraenzel-msc_3715/
https://www.meierijstad.nl/home/emjm-eus-witlox_3685/
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-hjmpm-eric-van-den-bogaard_3700/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
http://veghel.nieuws.nl/nieuws/9145/marijke-wilms-unaniem-gekozen-tot-beoogd-gemeentesecretaris-meierijstad/
http://www.omroepbrabant.nl/?news/256227902/Burgemeester+Peter+Maas+van+Sint-Oedenrode+benoemd+tot+waarnemend+burgemeester+van+Bladel.aspx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
https://nl.linkedin.com/in/tina-gruben-49413041
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
http://www.omroepbrabant.nl/?news/256227902/Burgemeester+Peter+Maas+van+Sint-Oedenrode+benoemd+tot+waarnemend+burgemeester+van+Bladel.aspx
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-februari-2015-beschikking-bestuursdwang-sint-oedenrode-sns-bank-nv.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Volksbank
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Volksbank
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27238279/__Franzel_burgemeester_Meierijstad__.html
https://www.meierijstad.nl/home/emjm-eus-witlox_3685/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-hjmpm-eric-van-den-bogaard_3700/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
http://veghel.nieuws.nl/nieuws/9145/marijke-wilms-unaniem-gekozen-tot-beoogd-gemeentesecretaris-meierijstad/
https://nl.linkedin.com/in/tina-gruben-49413041
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
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Geachte heer/mevrouw 
 
Op 29 januari 2015, omstreeks 11,45 uur, is op het adres 't Achterom 9 en 9A te Sint-Oedenrode, door 
onze toezichthouder, mevrouw T. Gruben-van den Hoek mondeling preventieve spoedeisende 
bestuursdwang aangezegd. Zij is door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode 

aangewezen als toezichthouder ais bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht.  
 
Constatering 
 

In de ochtend van 29 januari 2015 zijn wij telefonisch benaderd dat bij de ontruiming van bovengenoemde 
adressen alle roerende zaken op of aan de openbare weg geplaatst zouden worden door of namens de 
gerechtsdeurwaarder. Op dat moment zijn twee toezichthouders van de gemeente, de heer T.W. Craane en de 
heer J.F.M. Vlemmlnx, ter plaatse gegaan. Daar hebben zij gesproken met de heer R.C.M. Treffers van 
Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders die aangaf op te treden als gemachtigde van de SNS Bank N.V. in 
de ontruiming van eerder genoemde adressen. 
 
Aan de toezichthouders van de gemeente heeft de heer Treffers verklaard de roerende goederen op of aan de 
openbare weg te zullen plaatsen, Daarop is er telefonisch contact opgenomen met Mevrouw T. Gruben- van den 
Hoek. Zij heeft nogmaals telefonisch bevestigd gekregen van de heer Treffers dat de zaken die vrij zouden 
komen bij de ontruiming op of aan de openbare weg geplaatst zouden worden. De straatnaam die daarbij 
genoemd werd door de heer Treffers was de Ollandseweg. De Ollandseweg alsmede de straat 't Achterom zijn 
wegen als hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet daaronder wordt verstaan. 
Waardoor dit direct de bruikbaarheid van de weg(en) zou kunnen belemmeren, danwel schade zou kunnen 
veroorzaken aan de weg(en), hetgeen in strijd is met artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
2014 van onze gemeente. 
 
De heer Treffers verklaarde bereid te zijn de zaken In containers te plaatsen als de gemeente deze beschikbaar 
zou stellen en zou laten plaatsen. Mevrouw T, Gruben- van den Hoek heeft de heer Treffers aangegeven dat de 
gemeente genoodzaakt is om bij daadwerkelijke plaatsing van roerende goederen op of aan de openbare weg, 
bestuursdwang toe te passen, daar dit bij wettelijk voorschrift verboden is. Mevrouw T. Gruben- van den Hoek 
heeft hem gevraagd of hij nog gebruik wilde maken van een korte termijn om het klaarblijkelijke gevaar voor 
overtreding te voorkomen. Daarbij is uitgelegd dat wij gebruik maken van onze bevoegdheid tot het toepassen 
van mondelinge aanzegging (preventieve) spoedeisende bestuursdwang en dat de daarbij gemaakte kosten op 
de overtreder(s) verhaald gaan worden. De heer Treffers gaf aan dat allemaal te begrijpen en te weten hoe dat 
wettelijk gezien in elkaar zit en heeft aangegeven te weten dat de kosten op de overtreder(s) verhaald worden. 
Hij zag af van het gebruik van de termijn om het klaarblijkelijke gevaar voor overtreding te voorkomen waardoor 
het klaarblijkelijke gevaar zich op zeer korte termijn zou openbaren.  Na deze verklaring Is er mondeling 
preventieve spoedeisende bestuursdwang aangezegd en is de procedure in gang gezet. Gelet op de ernst van 
de situatie en het klaarblijkelijke gevaar wat zich op zeer korte termijn zou openbaren, maakte naar onze mening 
direct optreden noodzakelijk. 
 

In principe kan bestuursdwang alleen worden uitgeoefend wanneer er daadwerkelijk sprake is van een {begin 
van) overtreding. Het is echter vaste rechtspraak dat wanneer sprake is van 'een klaarblijkelijk gevaar van een 
op zeer korte termijn te verwachten overtreding van een concreet bij of krachtens de wet gesteld voorschrift' dit 
voldoende grond is voor een preventieve bestuursdwang beschikking. Daarvan was in deze situatie sprake. 
 
Overtreder(s).  
 

In het geval van een woningontruiming is degene die opdracht geeft tot de ontruiming en daarmee ervoor zorgt 
dat de inboedel illegaal op het openbaar gebied komt te staan de overtreder {ABRS 7 november 2001, AB 2002, 
177, Gest. 2002, 7157, nr. 6). De opdrachtgever is degene die de illegale situatie had kunnen voorkomen en of 
ongedaan kan maken. Aangezien er door de heer R.C.M.Treffers van Jongejan Wisseborn 
Gerechtsdeurwaarders opdracht is gegeven tot ontruiming, en deze naar eigen zeggen handelde namens de 
naamloze vennootschap SNS Bank N.V. merken wij u beiden aan als overtreders. Dit mede gelet op het feit dat 
de heer R.C.M. Treffers het op dat moment in zijn macht had de overtreding te voorkomen en er bewust voor 
gekozen heeft in strijd met het wettelijk voorschrift te handelen danwel te gaan handelen. Nu u als 
opdrachtgever van de huisontruiming, als overtreder wordt aangemerkt, bent u, gelet op artikel 5:25 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), de kosten verbonden aan de toepassing van bestuursdwang 
verschuldigd. Gelet op het voorgaande zullen wij de heer R.C.M. Treffers van Jongejan Wlsseborn 

Gerechtsdeurwaarders als overtreder een soortgelijke beschikking doen toekomen. 
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-februari-2015-beschikking-bestuursdwang-sint-oedenrode-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-februari-2015-beschikking-bestuursdwang-sint-oedenrode-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-februari-2015-beschikking-bestuursdwang-sint-oedenrode-sns-bank-nv.pdf
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Wettelijke grondslag 
 

Artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 bepaald het volgende; 
Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg 
 

1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke 
functie daarvan, Indien: 

a. het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg 
belemmert of kon belemmeren, dan wei een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer 
of onderhoud van de weg; of 

b. het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
 
Het plaatsen van de roerende goederen op of aan de openbare weg, levert een overtreding op van artikel 2:10 
lid 1 sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 van de gemeente Slnt-Oedenrode. Ter plaatse Is 
een opname gedaan van de hoeveelheid goederen danwel zaken welke bij de ontruiming zouden vrijkomen. 
Gelet op de enorme hoeveelheid en diversiteit aan goederen danwel zaken welke zouden vrijkomen was het 
meer dan aannemelijk dat er, door het plaatsen van deze goederen danwel zaken aan of op de openbare weg, 
een klaarblijkelijk gevaar zich op zeer korte termijn zou openbaren.  
 
Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat het college nooit een vergunning zou verlenen voor het plaatsen 
van de roerende zaken op of aan de openbare weg, ter bescherming van de openbare orde en veiligheid 
op of aan de weg. Kortom, legalisering is niet mogelijk. 

 
Preventieve spoedeisende bestuursdwang 

 
Deze beschikking is een schriftelijke bevestiging van hetgeen eerder op 29 Januari 2015 omstreeks 11.45 uur 
door mevrouw T.Gruben-van den Hoek mondeling is aangezegd aan de heer R.C.M. Treffers, zowel in zijn 
hoedanigheid van handelend gerechtsdeurwaarder, als van gemachtigde van de SNS Bank N.V. 
 
Wij hebben de overtreding op donderdag 29 januari 2015 en vrijdag 30 januari 2015 voorkomen doormiddel van 
toepassing van spoedeisende bestuursdwang in de zin van het meevoeren en opstaan van goederen als 
bedoeld in artikel 5:29 Algemene wet bestuursrecht. De bevoegdheid van de toepassing bestuursdwang is 
neergelegd in artikel 125 van de Gemeentewet juncto artikel 5.21 e.v, van de Algemene wet bestuursrecht.  
 
Vanwege de spoedeisendheid is terstond bestuursdwang toegepast. Derhalve bevestigen wij u dit besluit op 
grond van artikel 5:31 van de Algemene wet bestuursrecht en heeft u geen voorafgaande last ontvangen. 
Nadrukkelijk brengen wij nogmaals onder uw aandacht, dat de kosten die wij hebben gemaakt en nog 
moeten maken en die verbonden zijn aan de toepassing van de bestuursdwang op grond van artikel 5:25 
Algemene wet bestuursrecht op u zullen worden verhaald. 

 
Afweging 
 

Op basis van het vorenstaande zijn wij van mening, dat wij bij de voorbereiding van deze beschikking ons op 
zorgvuldige wijze hebben kunnen baseren op de relevante en bekend zijnde feiten en belangen. Op grond van 
de huidige rechtspraak zijn wij, behoudens bijzondere omstandigheden, niet enkel bevoegd maar zelfs in de 
regel verplicht tot handhaving over te gaan. 
 
Tegenover uw (financiële) belang, staan de belangen die gediend zijn bij handhaving van de van toepassing 
zijnde rechtsnormen. De gegronde vrees dat een overtreding klaarblijkelijk door of namens u zal worden 
gepleegd tast de rechtszekerheid aan en zou ertoe leiden dat de met de wet- en regelgeving beoogde doelen 
onvoldoende worden beschermd. Bovendien moet worden voorkomen dat er ongewenste precedentwerking 
optreedt, Op grond hiervan zijn wij van oordeel dat het algemeen belang dient te prevaleren boven het 
individuele belang. Na afweging van alle relevante belangen is ons voorts niet gebleken dat er concreet zicht is 
op legalisering van de overtreding of dat er andere bijzondere omstandigheden bestaan die ons van handhavend 
optreden moeten doen afzien. Een ontruiming is geen bijzondere omstandigheid. 
 
De kosten van de uitvoering van de bestuursdwang, inhoudende het (doen) afvoeren en/of (doen) 
opslaan van de goederen en stoffen, alsmede de kosten voor bewaring van de goederen en stoffen voor 
een periode van maximaal 13 weken, zullen wij op grond van artikel 5:25 Algemene wet bestuursrecht op 
u als overtreder verhalen. 

 
Dit geschrift dient u te beschouwen als de opschriftstelling van het besluit tot toepassing van bestuursdwang als 
bedoeld in artikel 5:31, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 
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Bezwaar 

Binnen zes weken na verzenddatum van deze brief kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een 
bezwaarschrift bij ons indienen tegen de toepassing van bestuursdwang.  
Meer Informatie hierover vindt u in de bijlage. 
 
Om er zeker van te zijn dat dit besluit u bereikt, wordt deze zowel via aangetekende als per gewone post 
verzonden. 
 
Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (zie foto’s hieronder) 

 

 
Getekend namens burgemeester en wethouders door: 
De secretaris P. Schriever                                          De burgemeester P.M. Maas                    

(zie foto rechtsboven)                                                  (zie foto linksboven) 

 

 
Bovengenoemd besluit d.d. 9 februari 2015 (nummer: 184968) van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode is ook bindend voor het 
opvolgende college van burgemeester en wethouders van Meierijstad, wat 
betekent dat het voltallige college van burgemeester en wethouders van 
Meierijstad, zijnde: wnd. burgemeester Marcel Fränzel (D66), wethouder  
Eus Witlox (Team Meierijstad), wethouder Jan Goijaarts (CDA), wethouder 
Harry van Rooijen (VVD), wethouder Eric van den Bogaard (Team 

Meierijstad), wethouder Coby van der Pas (CDA), wethouder Menno Roozendaal (PvdA) en 
gemeentesecretaris Marijke Wilms daarmee hebben beslist dat de Staat der Nederlanden (SNS-
staatsbank), namens deze Jeroen Dijsselbloem (PvdA)(zie foto) in opdracht van burgemeester 
Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode, opgevolgd door wnd. burgemeester Marcel Fränzel (D66) 
van Meierijstad, met behulp van het inroepen van de sterke arm van hulpofficier van justitie Jérôme 
Seggai - zonder in het bezit te zijn van een jegens bewoner en eigenaar J.E.M. van Rooij van Nunen 
in Nederland en jegens de daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-
nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding 
B.V. (KvK-nummer: 17102683), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 
17154479) en jegens de daarin gevestigde landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 
40412264), afdeling Sint-Oedenrode, gewezen grosse van een vonnis en zonder wettelijk vereiste 
machtiging van de (hulp)officier van Justitie - op 29 januari 2015 in 12 containers alle eigendommen 
die toebehoren aan bewoner J.E.M. van Nunen, de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, 
de daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratie kantoor van Rooij Holding B.V. en de landelijke 
politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) heeft gestolen in strijd met de Algemene 
Plaatselijke Verordening 2014 van de gemeente Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad).  
 
Het is de Staat der Nederlanden (SNS-staatsbank), namens deze Jeroen Dijsselbloem (PvdA) -  
die na het stelen van alle eigendommen die toebehoren aan bewoner J.E.M. van Nunen, de eigenaren 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, de daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratie 
kantoor van Rooij Holding B.V. en de landelijke politieke partij De Groenen (afdeling Sint-Oedenrode)  
- in opdracht van burgmeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode, opgevolgd door wnd. 
burgemeester Marcel Fränzel (D66) van Meierijstad, op 29 januari 2015 van bewoner en eigenaar 
J.E.M. van Rooij van Nunen ook de sleutels van haar woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode, heeft gestolen en aan hun “misdaad-katvanger” B.C.M. Jansen, Ollandseweg 
117, 5491 XA Sint-Oedenrode, heeft gegeven.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-juni-2015-sommatie-aan-gemeentesecretaris-f-schrievers-van-sint-oedenrode-inzake-rcm-treffers.pdf
http://www.omroepbrabant.nl/?news/256227902/Burgemeester+Peter+Maas+van+Sint-Oedenrode+benoemd+tot+waarnemend+burgemeester+van+Bladel.aspx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
http://www.omroepbrabant.nl/?news/256227902/Burgemeester+Peter+Maas+van+Sint-Oedenrode+benoemd+tot+waarnemend+burgemeester+van+Bladel.aspx
https://www.meierijstad.nl/home/ma-marcel-fraenzel-msc_3715/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
http://www.omroepbrabant.nl/?news/256227902/Burgemeester+Peter+Maas+van+Sint-Oedenrode+benoemd+tot+waarnemend+burgemeester+van+Bladel.aspx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-maart-2015-sommatie-aan-bcm-jansen-stelen-woning-t-achterom-9-9a-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-april-2013-nadere-stukken-gba-op-bezwaarschrift-10-maart-2013-aml-van-rooij..pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
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Op deze wijze heeft de Staat der Nederlanden (SNS-staatsbank), namens deze Jeroen 
Dijsselbloem (PvdA), voor deze haar “misdaad-katvanger” B.C.M. Jansen, vanaf 18 februari 2017 
(vrij van de eerder gestolen eigendommen) de van bewoner en eigenaar J.E.M. van Rooij van Nunen 
gestolen sleutels van haar woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode weten 
te verkrijgen en met behulp van de door de gemeente Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) na 16 
maart 2015 met terugwerkende kracht naar 27 januari 2015 gedane valse ambtshalve uitschrijving 
van J.E.M. van Rooij van Nunen uit de basisregistratie personengegevens (BRP), waarop de 
bewaarder van het Kadaster haar valse authentieke eigendomsakten heeft gebaseerd, alle 
onroerende goederen van de eigenaren A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen (tevens 
bewoner) op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook van onderliggende 
percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) kunnen stelen, 
waarin ook de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V.(met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij) en de politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als 
gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij) zijn gevestigd.  
Daarmee hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, waaronder huidig 
partijvoorzitter Jeanne Hendriks- van Kemenade (Team Meierijstad) (zie linksonder op de foto), 
zich primair schuldig gemaakt aan de door de Staat der Nederlanden gepleegde grootste 
geldroof, eigendom roof, onroerend goed roof, postukken roof, dossierstukken roof (van 
cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.), belastingfraude, sociale fraude, 
subsidiefraude, economische fraude, verzekeringsfraude, verkiezingsfraude en overige fraude 
uit de Nederlandse en Europese geschiedenis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is deze door burgemeester en wethouders van Meierijstad, zijnde: wnd. burgemeester Marcel 
Fränzel (D66), wethouder Eus Witlox (Team Meierijstad), wethouder Jan Goijaarts (CDA), 
wethouder Harry van Rooijen (VVD), wethouder Eric van den Bogaard (Team Meierijstad), 
wethouder Coby van der Pas (CDA), wethouder Menno Roozendaal (PvdA) en gemeentesecretaris 
Marijke Wilms overgenomen grootste geldroof, eigendom roof, onroerend goed roof, postukken roof, 
dossierstukken roof (van cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.), belastingfraude, sociale 
fraude, subsidiefraude, economische fraude, verzekeringsfraude, verkiezingsfraude en overige fraude 
uit de Nederlandse en Europese geschiedenis, waarmee door de gemeente Meierijstad met misbruik 
van miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld (van de Nederlandse belastingbetaler) via de volgende 
betrokken geraakte politieke partijen CDA, VVD, PvdA, D66 en Team Meierijstad de Staat der 
Nederlanden (met als Staatshoofd Koning Willem Alexander) wordt gechanteerd, waartegen het 
huidige kabinet Rutte II (VVD, PvdA) tot op heden weigert op te treden.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
http://www.teammeierijstad.nl/team-bestuur/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
https://www.meierijstad.nl/home/emjm-eus-witlox_3685/
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-hjmpm-eric-van-den-bogaard_3700/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
http://veghel.nieuws.nl/nieuws/9145/marijke-wilms-unaniem-gekozen-tot-beoogd-gemeentesecretaris-meierijstad/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
http://www.teammeierijstad.nl/team-bestuur/
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Daarmee heeft de gemeente Meierijstad onder voorzitterschap van 
wnd. burgemeester Marcel Fränzel (D66)(zie foto links boven) een 
dictatoriale misdaadmacht weten te verkrijgen boven die van de Staat 
der Nederlanden, boven de Nederlandse regering, boven minister 
president Mark Rutte en boven Staatshoofd Koning Willem Alexander 
(zie foto rechts boven), zolang door verantwoordelijk minister Ronald 
Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geen 
uitvoering wordt gegeven aan bovengenoemde vijf stappen waarom wij 

hem in onze hierboven ingelaste brief d.d. 12 maart 2017 (kenmerk: AvR/CPD/EKC/etc/120312017/ 
VZ- Fränzel) hebben verzocht en waartoe hij wettelijk verplicht is.  

 
 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Heusden, zijnde: burgemeester  
Jan Hamming (PvdA), wethouder Wim van Engeland 
(Gemeentebelangen), wethouder Kees van Bokhoven  
(DMP Heusden), wethouder Mart van der Poel (Heusden Eén), 
wethouder Hanne van Aart (VVD), wethouder Margo Mulder 
(PvdA) en gemeentesecretaris Harrie Timmermans, (voor foto’s 
zie hierboven) misbruiken deze met de hulp van de gemeente Sint-

Oedenrode (thans: Meierijstad) verkregen partijpolitieke machtpositie boven die van de Staat der 
Nederlanden, boven de Nederlandse regering, boven minister president Mark Rutte en boven 
Staatshoofd Koning Willem Alexander (zie foto) om op een vergelijkbare meest criminele wijze de 
woning Wijksestraat 3 (met onderliggend perceel) te stelen van cliënten, als ook een gedeelte van het 
perceel welke toebehoort aan woning Wijksestraat 8 van cliënten, waartegen nog meerdere 
gerechtelijk procedures lopen. Daarbij dient nadrukkelijk te worden vermeld dat op grond van de  
feiten zoals die staan vermeld in onze hierboven ingelaste brief d.d. 12 maart 2017 (kenmerk: AvR/ 
CPD/EKC etc/120312017/ VZ- Fränzel) aan hiervoor verantwoordelijk minister Ronald Plasterk 
(PvdA)(zie foto) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle na 29 augustus 2013 genomen 
besluiten van burgemeester en wethouders van Heusden, als ook van de bewaarder van het kadaster, 
op bezwaarschriften van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. rechtens onwettig en daarmee nietig 
zijn vanwege het simpele feit dat A.M.L. van Rooij als enig directeur van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., als gemachtigde van cliënten, vanaf die tijd geen gekende woon- of verblijfplaats 
binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft, wat wettelijk is vereist. Dit omdat 
de Staat der Nederlanden (Ronald Plasterk) de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 
2014 van de rechtbank Oost-Brabant en daarop volgend onherroepelijk besluit d.d. 23 januari 2015 
(kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft overtreden, waarmee EU-lidstaat Nederland de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) juncto art. 3, 4,13 t/m 17 Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG in ernstige mate heeft overtreden.  
 

Met de inhoud van dit bezwaarschrift is feitelijk komen vast te staan dat  
het namens de Staat der Nederlanden minister Jeroen Dijsselbloem 
(PvdA)(zie foto) van Financiën en minister Ronald Plasterk (PvdA)(zie 
foto) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn die voor alle 
hierboven beschreven geldroof, eigendom roof, onroerend goed roof, 
postukken roof, dossierstukken roof (van cliënten van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V.), belastingfraude, sociale fraude, subsidiefraude, 

economische fraude, verzekeringsfraude, verkiezingsfraude en overige fraude jegens 
onder meer A.M.L. van Rooij en zijn bedrijf Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en dat hun PvdA-partijgenoot burgemeester 
Jan Hamming (zie foto) van Heusden dat al die jaren heeft misbruikt om inzake 
Wijksestraat 3 en Wijksestraat 8 eigendom stelende en onroerend goed rovende 
misdrijven te plegen jegens cliënten P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en 
A.F.L.M. Schreuder op kosten van de belastingbetalende Heusdenaren.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Fr%C3%A4nzel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Hamming
https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Dhr_W_A_Wim_van_Engeland
https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Dhr_C_A_M_Kees_van_Bokhoven
https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Dhr_dr_M_G_M_Mart_van_der_Poel
https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Mw_J_Hanne_van_Aart
https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Mw_drs_M_Margo_Mulder
https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Dhr_mr_H_J_M_Harrie_Timmermans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Hamming
http://www.telegraaf.nl/binnenland/27238279/__Franzel_burgemeester_Meierijstad__.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Mw_drs_M_Margo_Mulder
https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Mw_J_Hanne_van_Aart
https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Dhr_dr_M_G_M_Mart_van_der_Poel
https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Dhr_C_A_M_Kees_van_Bokhoven
https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Dhr_W_A_Wim_van_Engeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Hamming
https://www.heusden.nl/Raad_en_College_1/College_van_B_en_W/Dhr_mr_H_J_M_Harrie_Timmermans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_Dijsselbloem
http://www.google.be/url?url=http://focusopreeshof.nl/nl/nieuws/artikel/Wordt_Tilburg_een_troostprijs_voor_Wethouder_Hamming/789&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7UTmVP_KN4b8ULC4hKAJ&ved=0CDkQ9QEwEg&sig2=o3-_fb1FUPSgPIP29Gf9Tg&usg=AFQjCNHcBO7ORdYgmeB1iNicnlx8FadUGQ
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
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Het is deze (PvdA, CDA, VVD, D66, Team Meierijstad, 
Gemeentebelangen Heusden, DMP Heusden en Heusden Eén) 
partijpolitieke misdaad macht die hebben weten te bewerkstelligen dat 
de bewaarder van het Kadaster, onder bestuurlijk verantwoordelijkheid 
van VVD-minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) (zie foto) van 
Infrastructuur en Milieu (I&M), precies doet wat door hen wordt 
gedicteerd. Het is ook deze partijpolitieke misdaad macht die onder het 

huidig gerechtsbestuur van de rechtbank Oost-Brabant onder voorzitterschap van president mr. C.M. 
Wiertz-Wezenbeek (zie foto) van de gehele rechtbank Oost-Brabant een groot misdaad bolwerk 
heeft gemaakt waar de administratief medewerkers van die rechtbank de dienst uitmaken en het 
gerechtsbestuur daarover niets meer te vertellen heeft. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder 
nogmaals ingelast de in geding zijnde uitspraak SHE 15/2698 van de rechtbank Oost-Brabant met 
voorafgaande brief d.d. 23 februari 2017 van een “anonieme griffier” aan enkel de heer P.F.M. 
Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Stuk 22). Daarin heeft de rechtbank Oost-
Brabant letterlijk als volgt beslist:  
  

 
          Rechtbank Oost-Brabant 

                                                                                                  
 
                                                                                              BESTUURSRECHT  
De heer P.F.M. Schreuder   
Haarsteegsestraat 97                                                             
5254 JP HAARSTEEG   

                                                                                                                                     
Datum:                           23 februari  2017 
Onderdeel:                     Afdeling I 
Contactpersoon:            mevr. H.A. Struppert    
Doorkiesnummer:          088-3611833 
Ons kenmerk:                zaaknummer SHE 15/2698 KADAST V152 
Uw kenmerk:  
Bijlagen (n):                    
Faxnummer afdeling:   073-6202689       
onderwerp                    het beroep van P.F.M. Schreuder te Haarsteeg  

 

Geachte heer, 
 
Over het beroep met zaaknummer SPIE 15 / 2698 KADAST VI52 deel ik u het volgende mee. 
 
De rechtbank heeft uitspraak gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien in deze uitspraak 
wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLl-nummer, is de tekst van de betreffende uitspraak 
onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. 
 
Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit 
dient te worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door 
een beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In uw beroepschrift moet u vermelden 
waarom u het niet eens bent met de uitspraak. U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op www.raadvanstate.nl voor meer 
informatie over het indienen van digitaal beroep. 
 
Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van 
de rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.  
 
Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2013-aanvullende-klacht-tegen-rechter-pm-knaapen-rechtbank-oost-brabant-bij-de-president-rechtbank.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2013-aanvullende-klacht-tegen-rechter-pm-knaapen-rechtbank-oost-brabant-bij-de-president-rechtbank.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-april-2015-verzoek-om-uitstel-zitting-8-juni-2015-beroep-gba-fraude-tegen-gemeente-sint-oedenrode-she-15-973.pdf
http://www.rechtspraak.nl/
http://www.raadvanstate.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2013-aanvullende-klacht-tegen-rechter-pm-knaapen-rechtbank-oost-brabant-bij-de-president-rechtbank.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanie_Schultz_van_Haegen
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Hoogachtend, 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
 

uitspraak 

 
RECHTBANK OOST-BRABANT 
 
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch  
 
Bestuursrecht 
 
zaaknummer: SHE 15/2698 
 
uitspraak van de enkelvoudige kamer van 14 februari 2016 in de zaak tussen 
 
P.F.M. Schreuder, te Haarsteeg, 
C.A.P.M. Schreuder, te Elshout, 
A.F.L.M. Schreuder, te ’s-Hertogenbosch,  
hierna te noemen: eisers  
(gemachtigde: ing. A.M.L. van Rooij), 
 
en 
 
de bewaarder van het kadaster en de openbare registers, verweerder. 
 
Procesverloop 
 
Bij drie afzonderlijke besluiten van 13 juli 2015 (de primaire besluiten) heeft verweerder de namen 
van eisers doorgehaald als gerechtigde tot het onroerend goed met de kadastrale aanduiding 
Heusden A 2649 gelegen aan de Wijksestraat 3 te Heusden. 
 
Bij besluit van 28 juli 2015 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eisers 
ongegrond verklaard. 
 
Eisers hebben tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. 
 
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 31 januari 2017. Partijen zijn niet verschenen. 
 
Overwegingen 
 
1. De rechtbank ziet zich allereerst geplaatst voor de vraag of het beroep ontvankelijk is. 
 
2. Iemand die beroep instelt, moet op grond van artikel 8:41, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) griffierecht betalen. De griffier stelt op grond van artikel 8:41, vierde en vijfde lid, 
van de Awb een termijn waarbinnen het griffierecht moet worden betaald. Dat betekent in dit verband 
dat het hele bedrag binnen die termijn is bijgeschreven op de rekening van de rechtbank of dat het 
binnen die termijn is betaald op de griffie van de rechtbank. Als het griffierecht niet of niet tijdig wordt 
betaald, verklaart de rechtbank op grond van artikel 8:41, zesde lid, van de Awb het beroep niet-
ontvankelijk. Dat is alleen anders als het niet of niet tijdig betalen van het griffierecht 
verontschuldigbaar is. 
 
3. Bij brief van 5 december 2015 is er vanuit het landelijk dienstencentrum van de rechtspraak aan 
eisers een nota voor het griffierecht ten bedrage van € 167,- toegestuurd, met het verzoek deze 
binnen vier weken na dagtekening van de brief te voldoen. Bij aangetekende brief van 3 januari 
2016 heeft het landelijk dienstencentrum van de rechtspraak een betalingsherinnering  
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gestuurd, waarbij eisers opnieuw in de gelegenheid zijn gesteld om het griffierecht binnen vier 
weken te voldoen. In beide brieven is vermeld dat indien het verschuldigde griffierecht niet 
binnen de gestelde termijn is voldaan, eisers het risico lopen dat het beroep niet-ontvankelijk 
wordt verklaard. 
 
4. Bij brief van 23 december 2015 hebben eisers verzocht om (onder meer) uitstel van betaling van 
het griffierecht voor onbepaalde tijd. Dat verzoek heeft de rechtbank afgewezen bij brief van 4 januari 
2016.  
 
5. Eisers hebben desondanks het griffierecht niet betaald. De rechtbank is niet gebleken dat dit 
verzuim verontschuldigbaar is. Gelet daarop is het beroep niet-ontvankelijk. 
 
Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
Beslissing 
 
De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 
 
Deze uitspraak is gedaan door mr. J. Lie, rechter, in aanwezigheid van mr. E.C.J. Kohl, griffier. De 
beslissing is in het openbaar uitgesproken op 14 februari 2017.  

 
 
rechter  
 

 

Afschrift verzonden aan partijen op:                              2 3 FEB. 2017 

 
Rechtsmiddel 
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als hoger beroep is 
ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het 
treffen van een voorlopige voorziening. 
 

 
In deze uitspraak wordt onze bij brief d.d. 19 januari 2017 (kenmerk: 
Schreu/03092015/B) vanuit het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze 
haar directeur A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode, tijdig ingediende nadere stukken aan behandelend rechter  
mr. J. Lie (zie foto) van de rechtbank oost-Brabant geheel niet vernoemd, 
waarmee wij het bewijs hebben geleverd dat deze nadere stukken door een van de 
behandelend administratief medewerkers onder bestuurlijke verantwoordelijkheid 
van het gerechtsbestuur van de rechtbank Oost-Brabant onder voorzitterschap  

van president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek uit het dossier zijn verwijderd en de behandelend rechter 
mr. J. Lie op een vals dossier haar in geding zijnde uitspraak SHE 15/2698 heeft gedaan. Als 
wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast blz. 1, 23 en 24 uit onze bij brief d.d. 19 januari 
2017 bij de balie van de rechtbank op 19 januari 2017 tijdig ingediende nadere stukken (Stuk 23). 
 

 
 

           
 
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
gevestigd op ’t Achterom 9a,  
5491 XD, Sint-Oedenrode 
(Meierijstad)  
 

 
  

Afgegeven met ontvangstbevestiging 
 
Aan: behandelend rechter mr. J. Lie  
Rechtbank Oost-Brabant 
Afdeling bestuursrechtspraak,    
Leegwaterlaan 8 
5223 BA ‘s- Hertogenbosch 
 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/alumni/netwerk/portretten/interview-schijnwerpers-lie/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/alumni/netwerk/portretten/interview-schijnwerpers-lie/
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
https://www.tilburguniversity.edu/nl/alumni/netwerk/portretten/interview-schijnwerpers-lie/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/alumni/netwerk/portretten/interview-schijnwerpers-lie/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/alumni/netwerk/portretten/interview-schijnwerpers-lie/
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Ons kenmerk: : Schreu/03092015/B                                                   Sint-Oedenrode 19 januari 2017  
Uw zaaknummer: SHE 15/2698 KADAST V152  
 

 

Nadere stukken op ons pro forma beroepschrift d.d. 3 september 2015 (kenmerk: 
Schreu/03092015/B) tegen het bij brief d.d. 28 juli 2015 (kenmerk: Ticket 0050216013) aan het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode verstuurde besluit van 
bewaarder mr. W.F.L. (Wilma) van der Bruggen van het kadaster en de openbare registers.  
 

- met als eerste sommatie om met inachtneming van de inhoud van deze nadere stukken  
de gemeenteraad Meierijstad (voorheen: burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode) 
met een te nemen beschikking te verplichten bestuurlijk uitvoering te geven aan de 
onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant. 
 

- met als tweede sommatie om met inachtneming van de inhoud van deze nadere stukken 
Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming Giovanni Buttarelli middels 
overlegging van een kopie van deze nadere stukken onverwijld in kennis te stellen van het 
ambtshalve al ruim vier jaar lang in zeer ernstige mate overtreden van de Verordening (EG) 
Nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG, welke is 
opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), door EU-lidstaat Nederland 
omdat de gemeenteraad Meierijstad (voorheen: burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode) weigeren uitvoering te geven aan de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 
8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, waartoe zij bestuurlijk wettelijk verplicht zijn. 

 
- met als derde sommatie om met inachtneming van de inhoud van deze nadere stukken per 

direct bij beschikking te beslissen dat alle binnen de rechtbank Oost-Brabant lopende zaken 
(waaronder zaaknummer: SHE 15/2698 KADAST V152) waarin A.M.L. van Rooij dan wel zijn 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn betrokken voor onbepaalde tijd worden opgeschort en 
de behandeling ervan pas mag worden voortgezet nadat de gemeenteraad Meierijstad 
(voorheen: burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode) uitvoering heeft gegeven aan 
de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant 
en A.M.L. van Rooij in het bezit is van een vanaf 15 januari 2013 rechtsgeldige Belgische 
identiteitskaart op zijn hoofdverblijfplaats hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). 

 

Deze nadere stukken bevat 24 blz. met de stukken 1 t/m 11 (38 blz.), totaal:  62 blz.  

 
 
Geachte behandelend rechter mr. J. Lie,  
 
Hierbij laat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode (Meierijstad), namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, als gemachtigde van:  

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland); 
- C.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland);  
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD ’s-Hertogenbosch(Nederland); 

(hierna: cliënten) in opgemelde zaak aan nadere stukken toekomen onze hieronder ingelaste klacht 
d.d. 18 januari 2017 (kenmerk: Schreu/Rb /18012017/KL) tegen de binnen de rechtbank Oost-
Brabant werkzame administratieve medewerker mevr. S. den Hollander-Rensq aan mr. C.M. 
Wiertz-Wezenbeek als president en voorzitter van het Gerechtsbestuur van de Rechtbank Oost-
Brabant:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Eindconclusie  
 
Met inachtneming van bovengenoemde feitelijke inhoud van onze hierboven ingelaste klacht tegen 
de administratief medewerker mevr. S. den Hollander-Rensq en onze eerder ingediende (in 
behandeling genomen) klacht tegen uw administratie medewerker mevr. S. Henkelman aan mr. 
C.M. Wiertz-Wezenbeek, als president en voorzitter van het Gerechtsbestuur van de Rechtbank 
Oost-Brabant,  sommeren wij u bij “beschikking” vóór uiterlijk 25 januari 2017 te hebben beslist:  
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Buttarelli
https://www.tilburguniversity.edu/nl/alumni/netwerk/portretten/interview-schijnwerpers-lie/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-rechtbank-oost-brabant-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
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I. dat de gemeenteraad Meierijstad (voorheen: burgemeester en wethouders van Sint-

Oedenrode) vóór uiterlijk 30 januari 2017 uitvoering moeten hebben gegeven aan de 
onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant; 

 
II. dat een kopie van deze nadere stukken wordt overlegd aan Europees Toezichthouder 

voor gegevensbescherming Giovanni Buttarelli vanwege het ruim vier jaar lang in zeer 
ernstige mate overtreden van de Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG, welke is opgenomen in de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp), door EU-lidstaat Nederland omdat de 
gemeenteraad Meierijstad (voorheen: burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode) 
weigeren uitvoering te geven aan de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 
januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, waartoe zij bestuurlijk wettelijk verplicht 
zijn;  
  

III. dat met inachtneming van de inhoud van deze nadere stukken alle binnen de rechtbank 
Oost-Brabant lopende zaken (waaronder zaaknummer: SHE 15/2698 KADAST V152) 
waarin A.M.L. van Rooij dan wel zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn betrokken 
voor onbepaalde tijd worden opgeschort en de behandeling ervan pas mag worden 
voortgezet nadat de gemeenteraad Meierijstad (voorheen: burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode) uitvoering heeft gegeven aan de onherroepelijke uitspraak 
SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant en A.M.L. van Rooij in 
het bezit is van een vanaf 15 januari 2013 rechtsgeldige Belgische identiteitskaart op zijn 
hoofdverblijfplaats hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

 
en bij “beschikking” te richten en te versturen naar de volgende juiste adressen:  
 

 
- A.M.L. van Rooij p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  

Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (op grond van art. 40 Ger. W.);  
 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V.,(KvK-nummer: 16090111)  
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Meierijstad); 
 

 
met de sommatie om gezien de ernst van de inhoud vóór uiterlijk 25 januari 2017 de hierboven 
verzochte “beschikking” te versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, 
gevestigd op haar vestigingsadres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode (Meierijstad), met een 
kopie van die beschikking te versturen naar haar e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com.       
 
Een actuele machtiging d.d. 19 december 2016 van P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en 
A.F.L.M. Schreuder vindt u bijgevoegd (Stuk 11). 

 
Hoogachtend,  

 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V., A.M.L. van Rooij, directeur,  
’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode (Meierijstad), als gemachtigde van: 

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland); 
- C.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland);  
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD ’s-Hertogenbosch (Nederland); 

 
Kopiehouders 
 

- Het hoofdbestuur van de landelijke politieke partij De Groenen, namens deze voorzitter Otto 
Ter Haar, te Utrecht.  

- Alle huidige en gewezen cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Buttarelli
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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Bijbehorende Stukkenbundel: 
 

1. (Stuk 1): De persoonlijke gegevens van A.M.L. van Rooij, zoals die op 13 januari 2017 staan 
vermeld op “MijnOverheid” in de basisregistratie personen (BRP)(3 blz.); 

2. (Stuk 2): De persoonlijke gegevens van A.M.L. van Rooij, zoals die op 13 januari 2017 staan 
vermeld op “MijnSVB” in de basisregistratie personen (BRP)(5 blz.); 

3. (Stuk 3): Akte van bewijs van bewoning op 03/01/2017 afgeleverd door de voor 
burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven gemachtigde ambtenaar van Zonhoven, 
waarin u kunt lezen dat in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het 
Belgische Rijksregister de woning op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) 
vanaf 29 augustus 2013 als ONBEWOOND staat geregistreerd (1 blz.); 

4. (Stuk 4): Brief d.d. 20 januari 2015 (kenmerk: 2015Z00067/ 2015D01709) van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, 
België (1 blz.); 

5. (Stuk 5); Besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 2015-0000040045) van minister Ronald 
Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de heer en mevrouw A.M.L. van 
Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (2 blz.);  

6. (Stuk 6); Onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (5 blz.);  

7. (Stuk 7): Machtiging d.d. 16 Januari 2017 van A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze haar directeur 
A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
(Nederland)(1 blz.); 

8. (Stuk 8): Valselijk opgemaakte brief d.d. 5 januari 2017 (zaaknummer: SHE 15/2698 
KADAST V152) die de binnen de rechtbank Oost-Brabant werkzame administratieve 
medewerker mevr. S. den Hollander-Rensq heeft verstuurd aan P.F.M. Schreuder, 
Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (5 blz.); 

9. (Stuk 9): Valselijk opgemaakte brief d.d. 8 december 2016 (zaaknummer: SHE 15/2698 
KADAST V152) die de binnen de rechtbank Oost-Brabant werkzame administratieve 
medewerker mevr. S. Henkelman heeft verstuurd aan P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 
97, 5254 JP Haarsteeg (2 blz.); 

10. (Stuk 10): Ontvangstbewijs van onze bij brief d.d. 21 december 2016 (kenmerk: Schreu/Rb 
/21122016/KL) bij de rechtbank Oost-Brabant ingeleverde klacht tegen administratieve 
medewerker mevr. S. Henkelman die is gericht aan hiervoor verantwoordelijk mr. C.M. 
Wiertz-Wezenbeek als president en voorzitter van het Gerechtsbestuur van de Rechtbank 
Oost-Brabant (1 blz.); 

11. (Stuk 11): Actuele machtiging d.d. 19 december 2016 van P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. 
Schreuder aan het Ecologisch Kennis Centryum B.V., t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.); 

 

 
Dat betreffende (massa aan) verschillende administratief medewerkers van 
de rechtbank Oost-Brabant, die onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
het gerechtsbestuur van de rechtbank Oost-Brabant onder voorzitterschap 
van president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek (zie foto) op deze ene zaak 
worden gezet, (met o.a. dossiervervalsing en valse adressering) van de 
gehele rechtbank Oost-Brabant een groot misdaad bolwerk hebben 
gemaakt kunnen wij wettelijk bewijzen met onze bij brief d.d. 28 januari 2017 
(kenmerk: Schreu/Rb/28012017/KL) ingediende klacht in deze zaak  
tegen betrokken administratieve medewerkers mevr. K. van Eert en 
mevr. S. Henkelman en mevr. S. den Hollander-Rensq aan mr. C.M. 
Wiertz-Wezenbeek als president en voorzitter van het Gerechtsbestuur van 
de Rechtbank Oost-Brabant waarvan u hieronder blz. 1, 2, 3 (deels), 27 

(deels), 28 t/m 31 vindt ingelast en waarop wij van daarvoor verantwoordelijk president mr. C.M. 
Wiertz-Wezenbeek nog geen enkele reactie hebben mogen ontvangen, waarvan u het bewijs van 
inlevering bij de balie van de rechtbank Oost-Brabant op 30 januari 2017 vindt bijgevoegd (Stuk 24). 
 
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2013-aanvullende-klacht-tegen-rechter-pm-knaapen-rechtbank-oost-brabant-bij-de-president-rechtbank.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-rechtbank-oost-brabant-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2013-aanvullende-klacht-tegen-rechter-pm-knaapen-rechtbank-oost-brabant-bij-de-president-rechtbank.pdf
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
gevestigd op ’t Achterom 9a,  
5491 XD, Sint-Oedenrode 
(Meierijstad)  
 

 
  

Afgegeven met ontvangstbevestiging 
 
Aan: mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek  
als president en voorzitter  
van het Gerechtsbestuur van de 
Rechtbank Oost-Brabant  
Leegwaterlaan 8 
5223 BA ‘s- Hertogenbosch   
 

 
Ons kenmerk: Schreu/Rb/28012017/KL                                               Sint-Oedenrode 28 januari 2017  
Uw zaaknummer: SHE 15/2698 KADAST V152  
 

Deze klacht bevat 31 blz. met de stukken 1 t/m 14 (44 blz.), totaal: 75 blz. 
 
Klacht tegen de administratieve medewerker mevr. K. van Eert  vanwege het voor 

behandelend rechter mr. J. Lie (zie foto) achterhouden van onze bij brief d.d. 19 

januari 2017 (kenmerk: : Schreu/03092015/B) tijdig ingediende nadere stukken voor de 
door haar op 31 januari 2017 om 10.45 uur geplande zitting in  zaaknummer: SHE 
15/2698 KADAST V152, waarmee dossiervervalsing feitelijk is bewezen en het  

in behandeling nemen van ons beroepschrift d.d. 3 september 2015 (kenmerk: 
Schreu/03092015/B) op basis van een door administratieve medewerker mevr. K. van 
Eert valselijk opgemaakt dossier buiten het Ecologisch Kennis Centrum B.V. om als 

gemachtigde van C.A.P.M. Schreuder, A.F.L.M. Schreuder, en P.F.M. Schreuder, 
waartoe de rechtbank Oost-Brabant niet bevoegd is, zolang op deze klacht tegen administratief medewerker 
mevr. K. van Eert  en onze reeds daarop lopende eerdere klacht d.d. 21 december 2016 (kenmerk: 
Schreu/Rb/21122016/KL) tegen administratieve medewerker mevr. S. Henkelman ingediend bij mr. C.M. 
Wiertz-Wezenbeek als president en voorzitter van het Gerechtsbestuur van de Rechtbank Oost-Brabant en 

daarop lopende vervolg klacht d.d. 18 januari 2017 (kenmerk: Schreu/Rb /18012017/KL) tegen 
administratieve medewerker mevr. S. den Hollander-Rensq ingediend bij mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek als 

president en voorzitter van het Gerechtsbestuur van de Rechtbank Oost-Brabant in deze zaak nog geen 
beslissing is genomen. Dit alles is het gevolg van het feit dat burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode (thans: gemeenteraad Meierijstad) al maar liefst drie jaar lang geen uitvoering hebben gegeven 
aan de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, doch deze 
enkel maar hebben misbruikt om zware grensoverschrijdende misdrijven te plegen jegens A.M.L. van Rooij, 
zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
(met als eigenaar A.M.L. van Rooij), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), 

Van Rooij Holding B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 
B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en de politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als 
gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij), waar onder meer de volgende rechtspersonen mee zijn ingetrokken:  

- In Nederland:  het Kadaster, de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, de Nederlandse belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank de rechtbank (SVB), IAK-
Zorgverzekering, Philips pensioenfonds, Schipper Accountants B.V., UWV, Waterschap De Dommel, 
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de SNS-bank, de RABO-bank, alle betrokken geraakte 
advocaten, notarissen, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders, de provincie Noord-Brabant, alle 
betrokken geraakte gemeenten, politie, openbaar ministerie, college van procureur-generaal, 
rechtbanken, gerechtshoven, Raad van State, Hoge Raad, de Raad voor de Journalistiek, de 
Nationale ombudsman en alle betrokken geraakte ministers die de Staat der Nederlanden 
vertegenwoordigen, als ook Koning Willem-Alexander, alle in Nederland betrokken geraakte cliënten 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de betrokken geraakte politieke partij De Groenen; 

- In België: de gemeente Zonhoven, de provincie Limburg, de Vlaamse regering, FOD-financiën, 

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), Federale Pensioendienst (FPD), Rijksinstituut voor ziekte-en 
invaliditeitsverzekering (RIZIV), Kruispuntbank voor Ondernemingen, Fiscaplus bvba, alle betrokken 
geraakte advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders, politie, openbaar ministerie, procureurs 
des konings, federaal procureur des konings, college van procureur-generaal, rechtbank van eerste 
aanleg te Hasselt, Rechtbank van koophandel van Hasselt, Arbeidsrechtbank Hasselt, Arbeidshof 
Antwerpen, Hof van beroep Antwerpen, Grondwettelijk Hof Brussel en Hof van Cassatie Brussel, de 
Federale ombudsman, alle betrokken geraakte ministers van de Vlaamse regering die Vlaanderen 
vertegenwoordigen en de Federale regering die de Belgische Staat vertegenwoordigen, als ook 
Koning Filip en alle in België betrokken geraakte cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. ; 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2013-aanvullende-klacht-tegen-rechter-pm-knaapen-rechtbank-oost-brabant-bij-de-president-rechtbank.pdf
https://www.tilburguniversity.edu/nl/alumni/netwerk/portretten/interview-schijnwerpers-lie/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-rechtbank-oost-brabant-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2013-aanvullende-klacht-tegen-rechter-pm-knaapen-rechtbank-oost-brabant-bij-de-president-rechtbank.pdf
https://www.tilburguniversity.edu/nl/alumni/netwerk/portretten/interview-schijnwerpers-lie/
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- In Europa: de Europese commissie, het Europees parlement, de Europese Ombudsman, alle in de 

28 Europese Unie landen betrokken geraakte cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en 
betrokken geraakte politieke partij Groenen/Europese Vrije Alliantie (Groenen/EVA);  

 
Met de sommatie aan Mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek als president en voorzitter van het Gerechtsbestuur 
van de Rechtbank Oost-Brabant om ervoor te zorgen dat onze op 19 januari 2017 (8:50 uur) tijdig 

ingediende nadere stukken in zaaknummer SHE 15/2698 KADAST V152, die door uw administratieve 
medewerker mevr. K van Eert uit het dossier zijn verwijderd om daarmee ten gunste van de hieronder 

beschreven grote geld- en eigendom stelende en onroerend goed rovende criminele organisatie een 
onherroepelijke uitspraak te krijgen van behandelend rechter mr. J. Lie, waarvoor onmiskenbaar mr. C.M. 

Wiertz-Wezenbeek als president en voorzitter van het Gerechtsbestuur van de Rechtbank Oost-Brabant 
verantwoordelijk en aansprakelijk is, op 30 januari 2017 (een dag voor de behandeling ter zitting op 31 januari 

2017 om 10.45 uur) aan het dossier van behandelend rechter mr. J. Lie zijn toegevoegd. 
 
Mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek als president en voorzitter van het Gerechtsbestuur van de Rechtbank Oost-

Brabant is vanwege het maar liefst ruim vier jaar lang in zeer ernstige mate overtreden van Verordening (EG)  
Nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG, welke is opgenomen in de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp), door EU-lidstaat Nederland omdat burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode (thans: gemeenteraad Meierijstad) weigeren uitvoering te geven aan de onherroepelijke 
uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, wettelijk verplicht dat te melden bij 
Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming Giovanni Buttarelli en alle binnen de rechtbank Oost-

Brabant lopende zaken waarin A.M.L. van Rooij dan wel zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn betrokken 
daarop op te schorten tot na het moment aan deze onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 uitvoering is 
gegeven en A.M.L. van Rooij in het bezit is van een vanaf 15 januari 2013 rechtsgeldige Belgische 
identiteitskaart.  
 
Wij richten aan Mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek als president en voorzitter van het Gerechtsbestuur van de 
Rechtbank Oost-Brabant dan ook het nadrukkelijke verzoek om deze wettelijke verplichting na te komen en dat 
te melden bij Europees Toezichthouder Giovanni Buttarelli.  

 

Deze klacht bevat 22 blz. met de stukken 1 t/m 11 (38 blz.), totaal:  60 blz.  

 
 
Geacht Gerechtsbestuur, namens deze mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek als president en voorzitter,  
 
Hierbij dient het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode (Meierijstad), namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, als gemachtigde van:  

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland); 
- C.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland);  
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD ’s-Hertogenbosch(Nederland); 

(hierna: cliënten) een klacht in tegen de binnen uw rechtbank werkzame administratieve medewerker 
mevr. K. van Eert vanwege het voor behandelend rechter mr. J. Lie achterhouden van onze bij brief 
d.d. 19 januari 2017 (kenmerk: : Schreu/03092015/B) tijdig ingediende nadere stukken voor de door 
haar op 31 januari 2017 om 10.45 uur geplande zitting in  zaaknummer: SHE 15/2698 KADAST V152, 
waarmee dossiervervalsing feitelijk is bewezen en het in behandeling nemen van ons 
beroepschrift d.d. 3 september 2015 (kenmerk: Schreu/03092015/B) op basis van een door 
administratieve medewerker mevr. K. van Eert valselijk opgemaakt dossier buiten het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. om als gemachtigde van C.A.P.M. Schreuder, A.F.L.M. Schreuder, en  
P.F.M. Schreuder, waartoe de rechtbank Oost-Brabant niet bevoegd is zolang op deze klacht tegen 
administratief medewerker mevr. K. van Eert  en onze reeds daarop lopende eerdere klacht  
d.d. 21 december 2016 (kenmerk: Schreu/Rb/21122016/KL) tegen administratieve medewerker  

mevr. S. Henkelman ingediend bij mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek als president en voorzitter van het 
Gerechtsbestuur van de Rechtbank Oost-Brabant en daarop lopende vervolg klacht d.d. 18 januari 
2017 (kenmerk: Schreu/Rb /18012017/KL) tegen administratieve medewerker mevr. S. den 
Hollander-Rensq ingediend bij mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek als president en voorzitter van het 
Gerechtsbestuur van de Rechtbank Oost-Brabant in deze zaak nog geen beslissing is genomen.  
Dit alles is het gevolg van het feit dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (thans: 
gemeenteraad Meierijstad) al maar liefst drie jaar lang geen uitvoering hebben gegeven aan de 
onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant, doch deze 
enkel maar hebben misbruikt om zware grensoverschrijdende misdrijven te plegen jegens A.M.L. van 
Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Buttarelli
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2013-aanvullende-klacht-tegen-rechter-pm-knaapen-rechtbank-oost-brabant-bij-de-president-rechtbank.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-rechtbank-oost-brabant-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2013-aanvullende-klacht-tegen-rechter-pm-knaapen-rechtbank-oost-brabant-bij-de-president-rechtbank.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2013-aanvullende-klacht-tegen-rechter-pm-knaapen-rechtbank-oost-brabant-bij-de-president-rechtbank.pdf
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“Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als 
directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en de politieke 
partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode(Meierijstad)(met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van 
Rooij), waar onder meer de volgende rechtspersonen mee zijn ingetrokken:  

- In Nederland:  het Kadaster, de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, de Nederlandse belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank de rechtbank 
(SVB), IAK-Zorgverzekering, Philips pensioenfonds, Schipper Accountants B.V.,  UWV, 
Waterschap De Dommel, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de SNS-bank, de RABO-
bank, alle betrokken geraakte advocaten, notarissen, incassobureaus en 
gerechtsdeurwaarders, de provincie Noord-Brabant, alle betrokken geraakte gemeenten, 
politie, openbaar ministerie, college van procureur-generaal, rechtbanken, gerechtshoven, 
Raad van State, Hoge Raad, de Raad voor de Journalistiek, de Nationale ombudsman en alle 
betrokken geraakte ministers die de Staat der Nederlanden vertegenwoordigen, als ook 
Koning Willem-Alexander, alle in Nederland betrokken geraakte cliënten van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. en de betrokken geraakte politieke partij De Groenen; 

- In België: de gemeente Zonhoven, de provincie Limburg, de Vlaamse regering, FOD-
financiën, Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), Federale Pensioendienst (FPD), Rijksinstituut 
voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV), Kruispuntbank voor Ondernemingen, Fiscaplus 
bvba, alle betrokken geraakte advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders, politie, 
openbaar ministerie, procureurs des konings, federaal procureur des konings, college van 
procureur-generaal, rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Rechtbank van koophandel van 
Hasselt, Arbeidsrechtbank Hasselt, Arbeidshof Antwerpen, Hof van beroep Antwerpen, 
Grondwettelijk Hof Brussel en Hof van Cassatie Brussel, de Federale ombudsman, alle 
betrokken geraakte ministers van de Vlaamse regering die Vlaanderen vertegenwoordigen en 
de Federale regering die de Belgische Staat vertegenwoordigen, als ook Koning Filip en alle 
in België betrokken geraakte cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. ; 

- In Europa: de Europese commissie, het Europees parlement, de Europese Ombudsman, alle 
in de 28 Europese Unie landen betrokken geraakte cliënten van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. en betrokken geraakte politieke partij Groenen/Europese Vrije Alliantie 
(Groenen/EVA);  
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Ondanks ons bovengenoemd inhoudelijk gemotiveerd nadrukkelijk verzoek aan de voltallige 
gemeenteraad van Meierijstad en alle gemeenteraadsleden persoonlijk waarin is verzocht om in een 
spoedbijeenkomst te beslissen dat de valse geregistreerde persoonsgegevens van A.M.L. van Rooij 
(BSN: 093391225) in de basisregistratie personen (BRP) op grond van de inhoud van dit 
verzoekschrift vanaf 18 januari 2017 zijn afgeschermd tot na het moment deze persoonsgegevens 
zijn gerectificeerd in overeenstemming met de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 
2014 van de rechtbank Oost-Brabant en daarop volgend onherroepelijk besluit d.d. 23 januari 2015 
(kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, hebben wij van de gemeenteraad van Meierijstad, dan wel van enig 
gemeenteraadslid persoonlijk, daarop geen enkele reactie mogen ontvangen, waarmee 
onmiskenbaar alle 35 gemeenteraadsleden van Meierijstad persoonlijk verantwoordelijk en 
aansprakelijk zijn voor de enorm grote vervolgschade (materieel en immaterieel) die zij vanaf 18 
januari 2017 daarmee hebben aangericht bij;  

- A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft; 

- Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres  
’t Achterom 9-9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als eigenaar EU-burger A.M.L. van Rooij 
die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de 
Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft; 

 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.dommeldal.eu/
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- Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres ’t 

Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig directeur EU-burger A.M.L. van Rooij 
die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- 
of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;  

- Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres  ’t Achterom 9A, 
5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder EU-burger A.M.L. van Rooij die als 
gevolg van ambtshalve valse geregistreerde persoonsgegevens in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 29 augustus 2013 geen gekende woon- 
of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig ander land binnen de wereld heeft;   

- Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, met als enig bestuurder 
EU-burger A.M.L. van Rooij die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft;  

- De landelijke politieke partij De Groenen (KvK-nummer: 40412264), afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als 
gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij die als gevolg van ambtshalve valse geregistreerde 
persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Meierijstad vanaf 
29 augustus 2013 geen gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of enig 
ander land binnen de wereld heeft;     

 
en alle daarbij betrokken geraakte derden:      

- waaronder in Nederland:  het Kadaster, de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, de Nederlandse belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank de 
rechtbank (SVB), IAK-Zorgverzekering, Philips pensioenfonds, Schipper Accountants B.V.,  
UWV, Waterschap De Dommel, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de SNS-bank, de 
RABO-bank, alle betrokken geraakte advocaten, notarissen, incassobureaus en 
gerechtsdeurwaarders, de provincie Noord-Brabant, alle betrokken geraakte gemeenten, 
politie, openbaar ministerie, college van procureur-generaal, rechtbanken, gerechtshoven, 
Raad van State, Hoge Raad, de Raad voor de Journalistiek, de Nationale ombudsman en alle 
betrokken geraakte ministers die de Staat der Nederlanden vertegenwoordigen, als ook 
Koning Willem-Alexander, alle in Nederland betrokken geraakte cliënten van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. en de betrokken geraakte politieke partij De Groenen; 
 

- waaronder in België: de gemeente Zonhoven, de provincie Limburg, de Vlaamse regering, 

FOD-financiën, Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), Federale Pensioendienst (FPD), 
Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV), Kruispuntbank voor 
Ondernemingen, Fiscaplus bvba, alle betrokken geraakte advocaten, notarissen en 

gerechtsdeurwaarders, politie, openbaar ministerie, procureurs des konings, federaal 
procureur des konings, college van procureur-generaal, rechtbank van eerste aanleg te 
Hasselt, Rechtbank van koophandel van Hasselt, Arbeidsrechtbank Hasselt, Arbeidshof 
Antwerpen, Hof van beroep Antwerpen, Grondwettelijk Hof Brussel en Hof van Cassatie 
Brussel, de Federale ombudsman, alle betrokken geraakte ministers van de Vlaamse regering 
die Vlaanderen vertegenwoordigen en de Federale regering die de Belgische Staat 
vertegenwoordigen, als ook Koning Filip en alle in België betrokken geraakte cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. ; 
 

- waaronder in Europa: de Europese commissie, het Europees parlement, de Europese 
Ombudsman, alle in de 28 Europese Unie landen betrokken geraakte cliënten van het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en betrokken geraakte politieke partij Groenen/Europese 
Vrije Alliantie (Groenen/EVA);  

 
Wij achten het van groot belang om dat in deze klacht aan mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek als president 
en voorzitter van het Gerechtsbestuur van de Rechtbank Oost-Brabant schriftelijk vast te leggen en 
wel met het oog tot het opstarten (heropenen op basis van deze nieuwe feiten) van alle benodigde 
procedures om deze vanaf 21 april 2010 aangerichte miljoenen schade niet alleen te verhalen op de 
gemeente Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) maar ook op alle hiervoor verantwoordelijke 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-september-2014-uittreksel-kvk-stichting-administratiekantoor-van-rooij-holding-bv.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/14-12-16-nadere-stukken-bezwaarschrift-de-groenen-aan-centraal-stembureau-veghel.pdf
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gemeenteraadsleden persoonlijk, daar zij als hoogste bestuursorgaan daarmee doelbewust in zeer 
ernstige mate de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant en daarop volgend onherroepelijk besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) 
van minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben 
overtreden en in zeer ernstige mate hebben gehandeld in strijd van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) juncto art. 3, 4,13 t/m 17 Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG en dat ook in de toekomst wensen voort te  
zetten ten gunste van een grote geld- en eigendom stelende en onroerend goed rovende criminele 
organisatie die daarvoor al bijna 2 jaar lang B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode, hebben gebruikt als katvanger.  
 
Met inachtneming van bovengenoemde feitelijke inhoud richten wij aan hiervoor verantwoordelijk 
president en voorzitter mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek van het Gerechtsbestuur van de Rechtbank 
Oost-Brabant het nadrukkelijke verzoek om benevens uw administratieve medewerker mevr. S. 
Henkelman ook uw administratief medewerker mevr. S. den Hollander-Rensq en ook uw 
administratief medewerker mevr. K. van Eert hierop per direct uit haar functie te ontzetten dan wel te 
schorsen:  
 

- met als eerste sommatie om met inachtneming van de inhoud van deze klacht de 
gemeenteraad Meierijstad (voorheen: burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode) 
met een te nemen beschikking te verplichten bestuurlijk uitvoering te geven aan de 
onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant. 
 

- met als tweede sommatie om met inachtneming van de inhoud van deze klacht Europees 
Toezichthouder voor gegevensbescherming Giovanni Buttarelli middels overlegging van een 
kopie van deze klacht onverwijld in kennis te stellen van het ambtshalve al ruim vier jaar lang 
in zeer ernstige mate overtreden van de Verordening (EG) Nr. 45/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG, welke is opgenomen in de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp), door EU-lidstaat Nederland omdat de gemeenteraad Meierijstad 
(voorheen: burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode) weigeren uitvoering te geven 
aan de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant, waartoe zij bestuurlijk wettelijk verplicht zijn.   

 
- met als derde sommatie om met inachtneming van de inhoud van deze klacht per direct  

bij beschikking te beslissen dat alle binnen de rechtbank Oost-Brabant lopende zaken waarin 
A.M.L. van Rooij dan wel zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn betrokken voor onbepaalde 
tijd worden opgeschort en de behandeling ervan pas mag worden voortgezet nadat de 
gemeenteraad Meierijstad (voorheen: burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode) 
uitvoering heeft gegeven aan de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 
van de rechtbank Oost-Brabant en A.M.L. van Rooij in het bezit is van een vanaf 15 januari 
2013 rechtsgeldige Belgische identiteitskaart op zijn hoofdverblijfplaats hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België). 
 

- met als vierde sommatie om ervoor te zorgen dat onze op 19 januari 2017 (8:50 uur) tijdig 
ingediende nadere stukken in zaaknummer SHE 15/2698 KADAST V152, die door uw 
administratieve medewerker mevr. K van Eert uit het dossier zijn verwijderd om daarmee ten 
gunste van de hierboven beschreven grote geld- en eigendom stelende en onroerend goed 
rovende criminele organisatie een onherroepelijke uitspraak te krijgen van behandelend 
rechter mr. J. Lie, waarvoor onmiskenbaar mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek als president en 
voorzitter van het Gerechtsbestuur van de Rechtbank Oost-Brabant verantwoordelijk en 
aansprakelijk is, op 30 januari 2017 (een dag voor de behandeling ter zitting op 31 januari 
2017 om 10.45 uur) aan het dossier van behandelend rechter mr. J. Lie zijn toegevoegd.   

 
en bij “beschikking” te richten en te versturen naar de volgende juiste adressen:  
 

 
- A.M.L. van Rooij p/a federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal  

Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (op grond van art. 40 Ger. W.); 
  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-rechtbank-oost-brabant-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-rechtbank-oost-brabant-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Buttarelli
https://www.tilburguniversity.edu/nl/alumni/netwerk/portretten/interview-schijnwerpers-lie/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
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- Ecologisch Kennis Centrum B.V.,(KvK-nummer: 16090111) ’t Achterom 9A, 5491 

XD Sint-Oedenrode (Meierijstad); 
 

 
met de sommatie om gezien de ernst van de inhoud vóór uiterlijk 31 januari 2017 de hierboven 
verzochte “beschikking” te versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, 
gevestigd op haar vestigingsadres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met een kopie van die 
beschikking te versturen naar haar e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com.       
 
Een actuele machtiging d.d. 19 december 2016 van P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en 
A.F.L.M. Schreuder vindt u bijgevoegd (Stuk 11).   

 
Hoogachtend,  
 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., A.M.L. van Rooij, directeur,  
’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode (Meierijstad), als gemachtigde van: 

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland); 
- C.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland);  
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD ’s-Hertogenbosch (Nederland); 

 
Kopiehouders 
 

- Het hoofdbestuur van de landelijke politieke partij De Groenen, namens deze voorzitter Otto 
Ter Haar, te Utrecht.  

- Alle huidige en gewezen cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
 
Bijbehorende Stukkenbundel: 
 

1. (Stuk 1): De persoonlijke gegevens van A.M.L. van Rooij, zoals die op 13 januari 2017 staan 
vermeld op “MijnOverheid” in de basisregistratie personen (BRP)(3 blz.); 

2. (Stuk 2): De persoonlijke gegevens van A.M.L. van Rooij, zoals die op 13 januari 2017 staan 
vermeld op “MijnSVB” in de basisregistratie personen (BRP)(5 blz.); 

3. (Stuk 3): Akte van bewijs van bewoning op 03/01/2017 afgeleverd door de voor burgemeester 
Johny De Raeve van Zonhoven gemachtigde ambtenaar van Zonhoven, waarin u kunt lezen 
dat in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister de 
woning op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) vanaf 29 augustus 2013 
als ONBEWOOND staat geregistreerd (1 blz.); 

4. (Stuk 4): Brief d.d. 20 januari 2015 (kenmerk: 2015Z00067/ 2015D01709) van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, 
België (1 blz.); 

5. (Stuk 5); Besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 2015-0000040045) van minister Ronald 
Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de heer en mevrouw A.M.L. van 
Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (2 blz.);  

6. (Stuk 6); Onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (5 blz.);  

7. (Stuk 7): Machtiging d.d. 16 Januari 2017 van A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze haar directeur 
A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
(Nederland)(1 blz.); 

8. (Stuk 8): Valselijk opgemaakte brief d.d. 5 januari 2017 (zaaknummer: SHE 15/2698 KADAST 
V152) die de binnen de rechtbank Oost-Brabant werkzame administratieve medewerker mevr. 
S. den Hollander-Rensq heeft verstuurd aan P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 
JP Haarsteeg (5 blz.); 

9. (Stuk 9): Valselijk opgemaakte brief d.d. 8 december 2016 (zaaknummer: SHE 15/2698 
KADAST V152) die de binnen de rechtbank Oost-Brabant werkzame administratieve 
medewerker mevr. S. Henkelman heeft verstuurd aan P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 
97, 5254 JP Haarsteeg (2 blz.); 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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10. (Stuk 10): Ontvangstbewijs van onze bij brief d.d. 21 december 2016 (kenmerk: Schreu/Rb 

/21122016/KL) bij de rechtbank Oost-Brabant ingeleverde klacht tegen administratieve 
medewerker mevr. S. Henkelman die is gericht aan hiervoor verantwoordelijk mr. C.M. Wiertz-
Wezenbeek als president en voorzitter van het Gerechtsbestuur van de Rechtbank Oost-
Brabant (1 blz.); 

11. (Stuk 11): Actuele machtiging d.d. 19 december 2016 van P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. 
Schreuder aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.); 

12. (Stuk 12): Valselijk opgemaakte brief d.d. 24 januari 2017 (zaaknummer: SHE 15/2698 
KADAST V152) die de binnen de rechtbank Oost-Brabant werkzame administratieve 
medewerker mevr. K van Eert heeft verstuurd aan P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 
5254 JP Haarsteeg (1 blz.); 

13. (Stuk 13): Ontvangstbewijs van onze bij brief d.d. 19 januari 2017 (kenmerk: 
Schreu/03092015/B) bij behandelend rechter mr. J. Lie van de rechtbank Oost-Brabant tijdig 
ingediende nadere stukken in zaaknummer: SHE 15/2698 KADAST V152, welke door 
administratieve medewerker mevr. K van Eert uit het dossier is verwijderd om daarmee ten 
gunste van een grote geld- en eigendom stelende en onroerend goed rovende criminele 
organisatie op de zitting van 31 januari 2017 om 10.45 uur een vals dossier voor te leggen 
aan behandelend rechter mr. J. Lie van de rechtbank Oost-Brabant (1 blz.); 

14. (Stuk 14): Ontvangstbewijs van onze bij brief d.d. 18 januari 2017 (kenmerk: Schreu/Rb 
/18012017/KL) bij de rechtbank Oost-Brabant ingeleverde klacht tegen administratieve 
medewerker mevr. S. den Hollander-Rensq die is gericht aan hiervoor verantwoordelijk mr. 
C.M. Wiertz-Wezenbeek als president en voorzitter van het Gerechtsbestuur van de 
Rechtbank Oost-Brabant (1 blz.); 

 

 
Hiermee is onomstotelijk feitelijk bewezen dat de 
partijpolitieke misdaad (PvdA, CDA, VVD, D66, Team 
Meierijstad, Gemeentebelangen Heusden, DMP Heusden en 
Heusden Eén) onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het 
gerechtsbestuur van de rechtbank Oost-Brabant onder 
voorzitterschap van president mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek 
van de rechtbank Oost-Brabant een groot misdaad bolwerk 

heeft gemaakt, waartegen niet strafrechtelijk wordt opgetreden omdat huidig minister 
Stef Blok (VVD) (zie foto) van veiligheid en justitie onderdeel uitmaakt van deze 
politieke partijen, evenals zijn voorgangers waaronder huidig Vice-Presdent Piet 
Hein Donner (CDA)(zie foto) van de Raad van State als ook huidig lid Winnie 
Sorgdrager (D66) (zie foto) van de Raad van State. Dit betekent dat de Raad van 
State absoluut geen onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en 
bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land kan zijn, zoals op de 
website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl) staat geschreven, zolang 

huidig Vice-Presdent Piet Hein Donner (CDA) en huidig lid Winnie Sorgdrager (D66) zich niet 
terugtrekken als lid uit deze partijen. Wij richten aan hiervoor verantwoordelijk voorzitter koning 
Willem Alexander (zie foto) dan ook het nadrukkelijke verzoek om hen daartoe te verplichten en 
ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen. 

 
Met inachtneming van bovengenoemde inhoud van dit hoger beroepschrift richten wij 
aan verantwoordelijk voorzitter mr. J.E.M. Polak (zie foto) van de Raad van State, 
Afdeling bestuursrechtspraak, het nadrukkelijke verzoek: 
 

I. te beslissen dat huidig Vice-Presdent Piet Hein Donner van de Raad van  
             State zijn lidmaatschap bij de politieke partij CDA per direct moet opzeggen.  
 

II. te beslissen dat huidig lid Winnie Sorgdrager van de Raad van State haar  
                    lidmaatschap bij de politieke partij D66 per direct moet opzeggen.   

 
III. te beslissen dat de in geding zijnde uitspraak SHE 15/2698 van 14 februari 2017 

(verzonden op 23 februari 2017) van de rechtbank Oost-Brabant hierop wordt vernietigd.   
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2013-aanvullende-klacht-tegen-rechter-pm-knaapen-rechtbank-oost-brabant-bij-de-president-rechtbank.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stef_Blok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winnie_Sorgdrager
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winnie_Sorgdrager
http://www.raadvanstate.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_Polak_(jurist)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stef_Blok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Hein_Donner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winnie_Sorgdrager
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaap_Polak_(jurist)
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wat pas mogelijk is na het moment in opdracht van het Staatshoofd tevens voorzitter van de Raad van 
State, koning Willem Alexander hiervoor verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (PvdA) van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitvoering heeft gegeven aan ondergenoemde vijf stappen,  
waartoe hij wettelijk verplicht is:  
 

1. als eerste stap uitvoering te geven aan de onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 
januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant en daarop volgend onherroepelijk besluit d.d. 23 
januari 2015 (kenmerk: 1015-0000040045) van minister Ronald Plasterk (PvdA) van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waartoe EU-lidstaat Nederland ingevolge de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) juncto art. 3, 4,13 t/m 17 Verordening (EG) Nr. 
45/2001 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 95/46/EG wettelijk verplicht is.  
 

2. als tweede stap ervoor te zorgen dat EU-burger A.M.L. van Rooij in overeenstemming met 
deze onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant vanaf 15 januari 2013 wordt ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente 
Zonhoven (België) als wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven en door de Belgische Staat in overeenstemming met zijn geregistreerde 
huurovereenkomst een permanent verblijfsdocument wordt verstrekt vanwege zijn 
ononderbroken permanent verblijf van meer dan vijf jaar (vanaf 1 januari 2011) in een ander 
EU-land, op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waartoe de 
Belgische Staat op grond van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 29 april 2004, betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de 
lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening 
(EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 
73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, wettelijk 
verplicht is.  

. 
3. als derde stap ervoor te zorgen dat hoofdbewaarder mr. B.H.J. (Ruben) Roes van het 

Kadaster de vanuit de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Sint-Oedenrode       
(thans: Meierijstad) overgenomen valse registratiegegevens corrigeert door de 
eigendomsregistratie van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint- 
Oedenrode, als ook van onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en 
P 516 en P 517 (± 6 hectare) te herstellen naar de eigendomstoestand van vóór 18 februari 
2015, waarna J.E.M. van Rooij van Nunen (als bewoner en eigenaar) en de daarin gevestigde 
bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding 
B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 
B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en de politieke partij De Groenen afdeling Sint-
Oedenrode (met als gemachtigd voorzitter A.M.L. van Rooij) weer terug kunnen naar hun 
woningen en bedrijven op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en op dat 
adres de voor hen bestemde post weer kunnen ontvangen. 
 

4. als vierde stap ervoor te zorgen dat in opdracht van burgemeester Marcel Fränzel van 
Meierijstad (dan wel zijn opvolger in verband met schorsing) met behulp van het inroepen van 
de sterke arm van hulpofficier van justitie Jérôme Seggai “misdaad-katvanger” B.C.M. Jansen, 
Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, per direct uit de woningen op het adres ’t 
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode wordt gezet, als ook van onderliggende percelen 
sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare) wordt verwijderd en 
de sleutels van deze woningen worden overgedragen aan bewoner (tevens eigenaar) J.E.M. 
van Rooij van Nunen, waarmee ook de daarin gevestigde bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (met als eigenaar A.M.L. van Rooij), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (met als 
directeur A.M.L. van Rooij), Van Rooij Holding B.V.(met als bestuurder A.M.L. van Rooij), 
Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (met als bestuurder A.M.L. van Rooij) en 
de politieke partij De Groenen afdeling Sint-Oedenrode (met als gemachtigd voorzitter A.M.L. 
van Rooij) weer terug kunnen naar hun woningen en bedrijven op het adres ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode en op dat adres de voor hen bestemde post weer kunnen 
ontvangen. 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
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5. als vijfde stap ervoor te zorgen dat de door de SNS-Bank N.V. (Nederlandse Staatsbank) in 
twaalf grote containers gestolen eigendommen van bewoner J.E.M. van Nunen, de eigenaren 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen, de daarin gevestigde bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V., 
Stichting Administratie kantoor van Rooij Holding B.V. en de landelijke politieke partij De 
Groenen (afdeling Sint-Oedenrode) moet terugbrengen naar hun woon- en vestigingsadres  
’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Dit des te meer in betreffende 12 containers ook 
de archiefstukken van het juridisch bureau Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn gestolen, 
waaronder de (deels vertrouwelijke) archiefstukken van cliënten van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., welke wij nodig hebben om onze bezwaarschriften, beroepschriften en hoger 
beroepschriften inhoudelijk te kunnen motiveren.   
 

Met de sommatie aan Koning Willem Alexander (zie foto)  
als Voorzitter van de Raad van State en als Staatshoofd om 
hiervoor namens de Staat der Nederlanden verantwoordelijke 
minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties hierover per direct aan te spreken en van hem te 
eisen dat de Staat der Nederlanden, namens deze minister Ronald 
Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
vóór uiterlijk 3 april 2017 uitvoering heeft gegeven aan 
bovengenoemde vijf stappen (waartoe de Staat der Nederlanden 

als ook het PvdA-Partijbestuur wettelijk verplicht zijn), zodat het in behandeling nemen van dit hoger 
beroepschrift als gevolg daarvan door voorzitter mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State niet voor lange tijd behoeft te worden opgeschort.  
 
Nadat uitvoering is gegeven aan bovengenoemde vijf stappen verzoeken wij hiervoor verantwoordelijk 
voorzitter mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak hierover het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode, in ieder geval te horen daar eerder dit rechtens onmogelijk is en A.M.L. 
van Rooij zonder Belgische identiteitskaart en rechtsgeldig Nederlands paspoort ook niet de grens van 
België naar Nederland over mag.                     

 
Een actuele machtiging d.d. 19 december 2016 van P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder en 
A.F.L.M. Schreuder vindt u bijgevoegd (Stuk 25). 
 
In afwachting van uw beslissing op het hetgeen wij hierboven hebben verzocht te versturen naar de 
volgende juiste adressen:  
 

 
- A.M.L. van Rooij zonder gekende woon- of verblijfplaats binnen de Europese Unie of 

enig ander land binnen de wereld heeft,  p/a federaal procureur des konings Frédéric 
Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (op grond van  
art. 40 Ger. W.); 
 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) t.a.v. A.M.L. van Rooij,  
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Meierijstad); 
 

 
met de sommatie om gezien de ernst van de inhoud van dit hoger beroepschrift vóór uiterlijk 3 april 
2017 de hierboven verzochte beslissing om opschorting van het in behandeling nemen van dit hoger 
beroepschrift te hebben genomen en te richten en te versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, gevestigd op haar vestigingsadres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-
Oedenrode, met een kopie van die beslissing te versturen naar haar e-mail: 
ekc.avanrooij@gmail.com, verblijven wij;        
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem-Alexander_der_Nederlanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
http://www.sdnl.nl/pdf/27-maart-2017-stuk-1-25-bij-hoger-beroep-rvs-tegen-kadaster-wijksestraat-3-heusden.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/a-m-l-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-augustus-2015-uittreksel-kvk-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
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Hoogachtend,  

 

 

 

Ecologisch Kennis Centrum B.V., A.M.L. van Rooij, directeur,  
’t Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode (Meierijstad), als gemachtigde van: 

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland); 
- C.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland);  
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3, 5251 BD ’s-Hertogenbosch (Nederland); 

 
Kopiehouders 
 

- Het hoofdbestuur van de landelijke politieke partij De Groenen, namens deze voorzitter Otto 
Ter Haar, te Utrecht.  

- Alle huidige en gewezen cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
 
Bijbehorende Stukkenbundel: 
 

1. (Stuk 1): De persoonlijke gegevens van A.M.L. van Rooij, zoals die op 13 januari 2017 staan 
vermeld op “MijnOverheid” in de basisregistratie personen (BRP)(3 blz.); 

2. (Stuk 2): De persoonlijke gegevens van A.M.L. van Rooij, zoals die op 13 januari 2017 staan 
vermeld op “MijnSVB” in de basisregistratie personen (BRP)(5 blz.); 

3. (Stuk 3): Akte van bewijs van bewoning op 03/01/2017 afgeleverd door de voor burgemeester 
Johny De Raeve van Zonhoven gemachtigde ambtenaar van Zonhoven, waarin u kunt lezen 
dat in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister de 
woning op het adres Hazendansweg 36A, 3502 Zonhoven (België) vanaf 29 augustus 2013 
als ONBEWOOND staat geregistreerd (1 blz.); 

4. (Stuk 4): Brief d.d. 20 januari 2015 (kenmerk: 2015Z00067/ 2015D01709) van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, 
België (1 blz.); 

5. (Stuk 5); Besluit d.d. 23 januari 2015 (kenmerk: 2015-0000040045) van minister Ronald 
Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de heer en mevrouw A.M.L. van 
Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (2 blz.);  

6. (Stuk 6); Onherroepelijke uitspraak SHE13/3985 d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (5 blz.);  

7. (Stuk 7): Geactualiseerde volmacht d.d. 16 Januari 2017 van A.M.L. van Rooij (BSN: 
0933.91.225) aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 6090111), namens 
deze haar directeur A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-
Oedenrode (Nederland)(1 blz.);  

8. (Stuk 8): Publicatie in de MooiRooi krant van 18 januari 2017 van een op 24 december 2016 
binnengekomen aanvraag voor het verbouwen en splitsen van de bestaande boerderij op het 
adres ’t Achterom 9 te Sint-Oedenrode (1 blz.),   

9. (Stuk 9): Verzoekschrift d.d. 1 maart 2017 (kenmerk: AvR/01032017/Vz-Stempas) van A.M.L. 
van Rooij (BSN: 0933.91.225) aan burgemeester Marcel Fränzel van Meierijstad (D66) met 
bewijs van inlevering bij de balie van het gemeentehuis te Veghel op 1 maart 2017 (3 blz.); 

10. (Stuk 10): Ontvangstbewijs van inlevering bij de balie van de gemeente Meierijstad van ons 
verzoekschrift tot het nemen van een besluit om toepassing van bestuursdwang d.d. 30 
januari 2017 (kenmerk: AvR/CPD/EKC/etc/30012017/BD-Achterom) aan burgemeester en 
wethouders van Meierijstad (1 blz.);  

11. (Stuk 11): Kopie van mijn basisregistratie personen (BRP), zoals die op 7 januari 2017 bij 
MijnOverheid in de computer stond. Daarin staan de valse gegevens opgenomen dat J.E.M. 
van Nunen op 27 januari 2015 ambtshalve is uitgeschreven uit de BRP van Sint-Oedenrode 
met vertrekgegevens België, zonder dat daarbij een woonadres staat vermeld (5 blz.);  

12. (Stuk 12): Twee eigendomsakten van het Kadaster met als toestandsdatum: 18 februari 2015, 
waarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij, in burgerlijke staat gehuwd met J.E.M. van 
Nunen, eigenaar is van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A , 5491 XD Sint-
Oedenrode (2 blz.); 
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13. (Stuk 13): Kopie van de Basisregistratie Personen van J.E.M. van Nunen van 24 februari 
2015 op MijnOverheid, waarin kan worden gelezen dat EU-burger J.E.M. van Nunen op 24 
februari 2015 nog staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (voorheen: GBA) van de 
gemeente Sint-Oedenrode als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode (1 blz.);  

14. (Stuk 14): Brief d.d. 28 februari 2015 van inspecteur  J.F. van de Poll van de Belastingdienst 
aan J.E.M. van Rooij- van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (2 blz.);  

15. (Stuk 15): Kopie van de door de gemeente Sint-Oedenrode aan J.E.M. van Rooij-van Nunen 
verstuurde Stempas voor de verkiezing van de leden van de provinciale Staten van de 
provincie Noord-Brabant en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap op 
woensdag 18 maart 2015 aan ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (4 blz.);  

16. (Stuk 16): Het PRO JUSTITIA AANVANKELIJK PROCES-VERBAAL  TG.95.L6.438501/2016-
03-10-2016 van Vanheeswyck Marc, hoofdinspecteur van politie (Politiezone MidLim), 
Europalaan 27, B 3600 Genk (België) aan Van Nunen Johanna, ’t Achterom 9/A, NL-5491 XD 
Sint-Oedenrode (Nederland)( 2 blz.); 

17. (Stuk 17): Exploot van betekening op 28 januari 2015 van toegevoegd kandidaat-
gerechtsdeurwaarder G. van Vugt, werkzaam voor Jongejan Wisseborn (dossiernummer 
14100927), aan A.A.H. van Rooij en K.T. Driessen, beiden wonende op het adres Heikant 2, 
5087 TA, te Diessen, gemeente Hilvarenbeek (3 blz.); 

18. (Stuk 18): Twee eigendomsakten van het Kadaster met als toestandsdatum: 18 februari 2015, 
waarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooij, in burgerlijke staat gehuwd met J.E.M. van 
Nunen, eigenaar is van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A , 5491 XD Sint-
Oedenrode (2 blz.);  

19. (Stuk 19): Twee valse eigendomsakten van het Kadaster met als toestandsdatum: 19 februari 
2015, waarin staat opgenomen dat B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode, eigenaar is van de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (2 blz.);  

20. (Stuk 20): Besluit d.d. 30 januari 2017 (kenmerk: 17.004788) van de Raad van Bestuur van 
het Kadaster gericht en verstuurd aan mevrouw J.E.M. van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode (3 blz.);  

21. (Stuk 21): De op 11 februari 2015 door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
(thans: Meierijstad) bij aangetekende brief d.d. 9 februari 2015 (nummer: 184968) aan SNS 
Bank N.V., Croeslaan 1, 3521 BJ Utrecht, verstuurde beschikking bestuursdwang (4 blz.); 

22. (Stuk 22): Uitspraak SHE 15/2698 d.d. 14 februari 2017 van de rechtbank Oost-Brabant met 
voorafgaande brief d.d. 23 februari 2017 van een “anonieme griffier” aan enkel de heer P.F.M. 
Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (4 blz.); 

23. (Stuk 23): Ontvangstbewijs van onze bij brief d.d. 19 januari 2017 bij de balie van de 
rechtbank Oost-Brabant op 19 januari 2017 tijdig ingediende nadere stukken aan 
behandelend rechter mr. J. Lie in zaaknummer: SHE 15/2698 (1 blz.); 

24. (Stuk 24): Ontvangstbewijs van onze bij brief d.d. 28 januari 2017 (kenmerk: 
Schreu/Rb/28012017/KL) bij de balie van de rechtbank Oost-Brabant op 30 januari 2017 
ingediende klacht aan mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek als president en voorzitter van het 
Gerechtsbestuur van de Rechtbank Oost-Brabant (1 blz.); 

25. (Stuk 25): Actuele machtiging d.d. 19 december 2016 van P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. 
Schreuder aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode (1 blz.); 
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