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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
wettelijk gevestigd op ’t Achterom 9A,  
5491 XD, Sint-Oedenrode, namens deze 
A.M.L. van Rooij, wettelijk wonende  
op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD, Sint-Oedenrode 

  Afgegeven met ontvangstbevestiging    
 
Aan: De Publieke Rechtspersoon  
Waterschap De Dommel (KvK-nummer 17277734),  
namens deze het Dagelijks Bestuur, 
voor deze watergraaf Erik de Ridder,  
Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel 

 
Ons kenmerk: EKC/20112021/IG-WSD                                       Sint-Oedenrode 20 november 2021   
 
 

Deze Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling bevat 144 blz. 

 
(Ingebrekestelling) Hierbij stellen wij de Publieke Rechtspersoon Waterschap De Dommel, 
namens deze het Dagelijks Bestuur, voor deze watergraaf Erik de Ridder ingevolge artikel 6:12, 
tweede lid, van de Awb in gebreke tegen de “weigering om te beslissen” op de volgende door  
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) bij het dagelijks bestuur van het 
Waterschap De Dommel over de periode van 25 maart 2020 tot op heden tijdig ingediende vijf  
bezwaarschriften inzake de cliënten C.A. van den Heuvel van Hoof en F.C.J.M. van den Heuvel, 
welke u hieronder vindt opgesomd:  
 

1. Ingebrekestelling inzake cliënte C.A. van den Heuvel van Hoof vanwege de              
“weigering om te beslissen” op de volgende twee bezwaarschriften van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) binnen het maximale wettelijke termijn            
van 12 weken: 

a. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 8 juli 2021 (kenmerk: EKC/08072021/ 
WS-BZ) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 31 mei 2021 onder 
aanslagbiljetnummer: 01 21 01 46270711 over het belastingjaar 2021 aan C.A. van 
den Heuvel- van Hoof, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode, verstuurde 
“aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 2021”. 

b. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 4 augustus 2020 (kenmerk: 
EKC/04082020/WS-BZ) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het onder 
aanslagbiljetnummer: 01 20 01 46270711 over het belastingjaar 2020 aan C.A. van 
den Heuvel- van Hoof, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode, verstuurde 
“aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 2020”, 
 

2. Ingebrekestelling inzake cliënte F.C.J.M. van den Heuvel vanwege de “weigering om             
te beslissen” op de volgende drie bezwaarschriften van het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. (KvK-nummer: 16090111) binnen het maximale wettelijke termijn van 12 weken: 

a. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 10 maart 2021 (kenmerk: 
EKC/10032021/WDD-BZ) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het door het 
waterschap De Dommel bij brief met dagtekening 13 februari 2021 (aanslagnummer 
3127919) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-
Oedenrode (gemeente Meierijstad) verstuurde aanslagbiljet “waterschapsbelasting 
2021”. 

b. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 7 december 2020 (EKC/07122020/ 
WDD-BZ) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het door het waterschap De Dommel 
bij brief met dagtekening 31 oktober  2020 (aanslagnummer 01 20 01 3605409 1) aan 
F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode (gemeente 
Meierijstad) verstuurde “Aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 2020”. 

c. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 25 maart 2020 (kenmerk: 
EKC/25032020/WDD-BZ) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief met 
dagtekening 15 februari 2020 (aanslagnummer 3127919) aan F.C.J.M. van den 
Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad) 
verstuurde aanslagbiljet zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen 2020.  
  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_de_Ridder
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Schade-aansprakelijkheidstelling: De oorzaak van de weigering om te 
beslissen op bovengenoemde door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(KvK-nummer: 16090111) over de periode van 25 maart 2020 tot op 
heden tijdig ingediende vijf bezwaarschriften inzake de cliënten C.A. van 
den Heuvel van Hoof en F.C.J.M. van den Heuvel is gelegen in het vanaf 
15 januari 2013 plegen van “Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat 
ondermijnende misdrijven” door de Publieke Rechtspersoon Waterschap 

De Dommel, namens deze het Dagelijks Bestuur onder voorzitterschap van CDA-watergraaf Erik de 
Ridder (zie foto links), als gevolg van het vanaf 15 januari 2013 resp. 27 januari 2015 ambtshalve 
inbrengen van valse naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van het vanaf 5 juli 
1979 in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij  
van Nunen in de basisregistratie personen (BRP) door de Publieke Rechtspersoon Gemeente 
Meierijstad (KvK-nummer 66723019), namens deze burgemeester en wethouders van Meierijstad, 
onder voorzitterschap van CDA-burgemeester Kees van Rooij (zie foto rechts). Voor de feitelijke 
en wettelijke onderbouw verwijzen wij u naar onze bij brief d.d. 7 november 2021 (kenmerk: 
EKC/07112021/IG-WOZ) aan de Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 
66723019), namens deze burgemeester en wethouders van Meierijstad, voor deze burgemeester 
Kees van Rooij (zie foto), gedane “Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling” tegen 
hun “weigering om te beslissen” op de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 
16090111) inzake de cliënten M.R.G.W. van den Heuvel, F.C.J.M. van den Heuvel en C.A. van den 
Heuvel van Hoof bij burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode)  
over de periode van 29 januari 2015 tot op heden achttien tijdig ingediende bezwaarschriften  
tegen de door hen vals opgemaakte WOZ-beschikkingen welke door de Publieke Rechtspersoon 
Waterschap De Dommel (KvK-nummer 17277734) al 7 jaar lang zijn gebruikt als basis voor  
hun vals opgemaakte “aanslagbiljetten watersysteemheffing gebouwd” en hun vals opgemaakte 
“aanslagbiljetten zuiveringsheffing en systeemheffing” over de jaren 2015 tot en met heden (lees  
blz. 10 t/m 140 hieronder). Het gevolg hiervan is dat cliënten C.A. van den Heuvel van Hoof  
en F.C.J.M. van den Heuvel al ruim zes jaar lang te maken hebben gekregen met “rechtsstaat 
ondermijnende terreur” vanuit belastingdeurwaarders in opdracht van de invorderingsambtenaren 
van het waterschap De Dommel, waaruit een materiëlere, immateriële en economische schade 
voor cliënten en betrokken geraakte derden is ontstaan van ongekend grote omvang, welke met de 
dag groeit. Wij stellen hierbij de Publieke Rechtspersoon Waterschap De Dommel (KvK-nummer 
17277734), namens deze het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, zijnde Watergraaf 

Erik de Ridder, de eerste t/m vierde Loco-Watergrafen Mado Ruijs, Martijn Tholen, Vincent Lokin, 

Jan Verhoeven en secretaris-directeur Henk Kielenstijn, als verantwoordelijk bestuurscollege en  
als persoon verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle daaruit voortkomende directe en indirecte,  
materiele en immateriële schade die u daarmee reeds heeft aangericht en door u nog zal worden 
aangericht bij cliënten, als ook bij alle betrokken geraakte derden. Dit alles in de ruimste zin.   
 

De Publieke Rechtspersoon Waterschap De Dommel 
(KvK-nummer 17277734), namens deze het dagelijks 
bestuur, voor deze watergraaf Erik de Ridder (zie foto) 
is gezien de ernst van deze door hem gepleegde 
“Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat ondermijnende 
misdrijven” wettelijk verplicht om ingevolge het 
rechtens onaantastbare BIJ DE GRATIE GODS bij brief 

d.d. 31 augustus 2020 (KWS-2020/42575) aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. 
van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, verstuurde KONINKLIJK BESLUIT van  
16 juli 2020, nr. 2020001560, vóór uiterlijk 6 december 2021 een beslissing (besluit) te hebben 
genomen op deze Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling die door het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (BSN: 093391225), namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanuit zijn 
eigen woning (hoofdverblijfplaats) op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
persoonlijk moet kunnen worden ontvangen.   
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Watergraaf Erik 
de Ridder van 
het waterschap 
De Dommel 
(CDA) 

Loco-
Watergraaf  

Mado Ruijs van 

het waterschap 
De Dommel 
(Water 
Natuurlijk)  

Tweede Loco-
Watergraaf 
Martijn Tholen 
van het 
waterschap  
De Dommel 
(Ongebouwd) 
 

Derde Loco-
Watergraaf 
Vincent Lokin 
van het 
waterschap De 
Dommel 
(Natuurterreinen)  
 

Vierde Loco-
Watergraaf Jan 
Verhoeven van 
het waterschap 
De Dommel 
(VVD)  
  

Secretaris-
directeur Henk 
Kielenstijn van 
het waterschap 
De Dommel 
 
 

 
 
Geacht dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel (zie foto’s hierboven),  
voor deze watergraaf Erik de Ridder,   
 
Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het                           
adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225), wettelijk wonende in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD,                   
Sint-Oedenrode als gemachtigde van (hierna: cliënten):   
 

• C.A. van den Heuvel van Hoof, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode;  

• F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode; 
 
laat u hierbij toekomen de twee door cliënten ondertekende machtigingen d.d. 5 november 2021, 
welke u hieronder vindt ingelast.  

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

 

       VOLMACHT 
Ondergetekende: 

• C.A. van den Heuvel van Hoof (erven van W.J. van den Heuvel), Vresselseweg 16,  
5491 PC te Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad); 

 
verklaart bij deze volmacht te verlenen en te machtigen het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
(KvK- nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende 
in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, zulks met het recht van 
substitutie om voor en namens haar zijnde ondergetekende, de bij handelingen in en buiten rechten 
voor gerechten op zittingen te verschijnen, voor en namens haar alle processuele handelingen te 
verrichten tegen de gemeente Meierijstad, het waterschap De Dommel en overige betrokken 
(bestuurs)organen, waaronder het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en beroepschriften, 
het doen van strafaangiften, het indienen van klachten, het opvragen van dossierstukken, het 
bijwonen van hoorzittingen, het voeren van overleg, etc. Dit alles in de meest ruime zin.      
 
Plaats:                      Sint-Oedenrode                                   Dagtekening:         5 november 2021  

 

C.A. van den Heuvel van Hoof,  
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Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9a, 
5491 XD, Sint-Oedenrode (NL) 

 

          VOLMACHT 
Ondergetekende: 

• F.C.J.M. van den Heuvel, wonende op het adres Vresselseweg 16, 5491 PC te                       
Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad); 

 
verklaart bij deze volmacht te verlenen en te machtigen het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
(KvK- nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende 
in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, zulks met het recht van 
substitutie om voor en namens haar zijnde ondergetekende, de bij handelingen in en buiten rechten 
voor gerechten op zittingen te verschijnen, voor en namens haar alle processuele handelingen te 
verrichten tegen de gemeente Meierijstad, het waterschap De Dommel en overige betrokken 
(bestuurs)organen, waaronder het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en beroepschriften, 
het doen van strafaangiften, het indienen van klachten, het opvragen van dossierstukken, het 
bijwonen van hoorzittingen, het voeren van overleg, etc. Dit alles in de meest ruime zin.      
 
Plaats:                      Sint-Oedenrode                                   Dagtekening:         5 november 2021  

 

 

F.C.J.M. van den Heuvel,  

 
 
Over de inhoud van deze twee machtigingen kan geen enkele discussie bestaan. Met deze  
twee machtigingen hebben de cliënten C.A. van den Heuvel van Hoof en F.C.J.M. van den Heuvel  
de rechtspersoon het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) gemachtigd.   
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Watergraaf Jan 
Verhoeven van 
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De Dommel 
(VVD)  
  

Secretaris-
directeur Henk 
Kielenstijn van 
het waterschap 
De Dommel 
 
 

 
Met nadruk maken wij hierbij het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, zijnde Watergraaf 

Erik de Ridder, de eerste t/m vierde Loco-Watergrafen Mado Ruijs, Martijn Tholen, Vincent Lokin, Jan 

Verhoeven en secretaris-directeur Henk Kielenstijn (zie foto’s hierboven), het volgende kenbaar:  
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Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het adres  
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), 
wettelijk wonende in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, heeft  
over de periode van 25 maart 2020 tot op heden inzake de cliënten C.A. van den Heuvel van Hoof en 
F.C.J.M. van den Heuvel, tijdig de volgende vijf bezwaarschriften ingediend bij het dagelijks bestuur 
van het waterschap De Dommel.  
 
Inzake cliënte C.A. van den Heuvel van Hoof betreffen het de volgende twee door het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) ingediende bezwaarschriften:  
 

a. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 8 juli 2021 (kenmerk: EKC/08072021/ WS-BZ) tijdig 
ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 31 mei 2021 onder aanslagbiljetnummer: 01 21 
01 46270711 over het belastingjaar 2021 aan C.A. van den Heuvel- van Hoof, Vresselseweg 16, 
5491 PC Sint-Oedenrode, verstuurde “aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 2021”. 

b. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 4 augustus 2020 (kenmerk: EKC/04082020/WS-BZ) 
tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het onder aanslagbiljetnummer: 01 20 01 46270711 over 
het belastingjaar 2020 aan C.A. van den Heuvel- van Hoof, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-
Oedenrode ,verstuurde “aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 2020”, 

 
Inzake cliënte F.C.J.M. van den Heuvel betreffen het de volgende drie door het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) ingediende bezwaarschriften:  

a. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 10 maart 2021 (kenmerk: EKC/10032021/WDD-BZ) 
tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het door het waterschap De Dommel bij brief met 
dagtekening 13 februari 2021 (aanslagnummer 3127919) aan F.C.J.M. van den Heuvel, 
Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad) verstuurde aanslagbiljet 
“waterschapsbelasting 2021”. 

b. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 7 december 2020 (EKC/07122020/ WDD-BZ) tijdig 
ingediende bezwaarschrift tegen het door het waterschap De Dommel bij brief met dagtekening 
31 oktober  2020 (aanslagnummer 01 20 01 3605409 1) aan F.C.J.M. van den Heuvel, 
Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad) verstuurde “Aanslagbiljet 
watersysteemheffing gebouwd 2020”. 

c. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 25 maart 2020 (kenmerk: EKC/25032020/WDD-BZ) 
tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief met dagtekening 15 februari 2020 
(aanslagnummer 3127919) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC                                 
te Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad) verstuurde aanslagbiljet zuiveringsheffing                         
en watersysteemheffing ingezetenen 2020.  

 
Op bovengenoemde vijf bezwaarschriften had de Publieke Rechtspersoon Waterschap De Dommel, 
namens deze het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, zijnde Watergraaf Erik de Ridder, 

de eerste t/m vierde Loco-Watergrafen Mado Ruijs, Martijn Tholen, Vincent Lokin, Jan Verhoeven en 

secretaris-directeur Henk Kielenstijn (zie foto’s op blz. 4 hierboven), binnen 12 weken een besluit in 
de zin van de Awb moeten nemen die door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 
16090111), wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, namens 
deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende in zijn eigen woning op 
het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, vanuit zijn eigen woning (hoofdverblijfplaats) op 
het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, persoonlijk moet kunnen worden ontvangen.   
 

De oorzaak van de weigering om te beslissen op bovengenoemde door het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) over de periode van 25 maart 2020 tot op 
heden tijdig ingediende vijf bezwaarschriften inzake de cliënten C.A. van den Heuvel van 
Hoof en F.C.J.M. van den Heuvel, is gelegen in het vanaf 15 januari 2013 plegen van 
“Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” door de Publieke 

Rechtspersoon Waterschap De Dommel, namens deze het Dagelijks Bestuur onder voorzitterschap 
van CDA-watergraaf Erik de Ridder (zie foto), als gevolg van het vanaf 15 januari 2013 resp. 27 
januari 2015 ambtshalve inbrengen van valse naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) 
van het vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen in de basisregistratie personen (BRP) door de Publieke Rechtspersoon 
Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019), namens deze burgemeester en wethouders van 
Meierijstad, onder voorzitterschap van CDA-burgemeester Kees van Rooij.        

https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_de_Ridder
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https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
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https://www.dommel.nl/henk-kielenstijn-nieuwe-secretaris-directeur-bij-waterschap-de-dommel
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_de_Ridder
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.dommel.nl/watergraaf
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Veroorzakend voormalig 
burgmeester Peter 
Maas van Sint-
Oedenrode (CDA)  

 
 

 

Veroorzakend 
voormalig wethouder  
Cees van Rossum van 
Sint-Oedenrode (CDA) 
(is niet meer aktief) 

 
Veroorzakend 
voormalig wethouder 
René Dekkers van Sint-
Oedenrode (VVD) 

 

 
Veroorzakend 
voormalig wethouder 
Jeanne Hendriks-van 
Kemenade van Sint-
Oedenrode (HvR/PvdA) 
 

 
Het zijn deze vier personen: burgemeester Peter Maas (CDA) en de wethouders Cees van 
Rossum (CDA), René Dekkers (VVD) en Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA)  
van de gemeente Sint-Oedenrode die vanaf 15 januari 2013 de naam, adres en woonplaats 
gegevens (NAW-gegevens) van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (vanaf 6 januari 2014 Wet basisregistratie personen)  
ambtshalve hebben vervalst naar de wettelijk niet bestaande woning Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België), waardoor alle in deze Ingebrekestelling beschreven “rechtsstaat 
ondermijnende gepleegde misdrijven ” zijn ontstaan.  
 

  
Veroorzakend voormalig burgemeester Peter Maas (zie foto)(CDA) was 
vanaf november 2003 tot januari 2017 burgmeester van Sint-Oedenrode. 
Zie de volgende (gelijktijdige) functies: 

• vanaf januari 2013 – heden alleen zelfstandig bevoegd voorzitter 
van de private “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” 
(KvK-nummer 17202446); 

• vanaf november 2003 - januari 2017 Burgemeester van Sint-
Oedenrode; 

• vanaf november 2016 - januari 2019 Burgemeester van Bladel; 

• vanaf januari 1995 – december 2003 DB-lid Waterschap Aa en 
Maas; 

• vanaf april 1994 – november 2003 Wethouder gemeente Deurne 
 

 

 
Veroorzakend voormalig wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade  
(zie foto)(HvR/PvdA) was vanaf april 2006 tot december 2016 wethouder 
van de gemeente Sint-Oedenrode en is thans:    
 

• heden lid van de raad van commissarissen van de Rabobank Hart 
van De Meierij, samen met Herman Sips (voorzitter), Caspar 
Looijaard en Maarten van der Vaart (LEES HIER); 

• vanaf juli 2017 – heden Projectmanager gemeente Helmond.  

• vanaf februari 2017 – heden strategisch adviseur van advies en 
ingenieursbureau Hendriks te Sint-Oedenrode.    

https://www.bd.nl/meierij/experimenten-moeten-festivals-als-paaspop-veiliger-maken~ad759fb6/145844030/
https://www.bd.nl/meierij/experimenten-moeten-festivals-als-paaspop-veiliger-maken~ad759fb6/145844030/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1308818/wethouder-van-rossum-van-sint-oedenrode-neemt-afscheid-van-het-cda-wil-alleen-verder
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/a52e07cd-313f-43b2-9f32-4f696ce58268?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/a52e07cd-313f-43b2-9f32-4f696ce58268?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/versterking-strafrechtelijke-aanpak-ondermijnende
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/versterking-strafrechtelijke-aanpak-ondermijnende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
http://rtr-nl.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladel_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deurne_(Noord-Brabant)
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https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://www.helmond.nl/inwoner
https://www.bd.nl/meierij/experimenten-moeten-festivals-als-paaspop-veiliger-maken~ad759fb6/145844030/
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Veroorzakend voormalig wethouder René Dekkers (zie foto) was vanaf 
april 2006 tot april 2014 wethouder van de gemeente Sint-Oedenrode en  
is thans:    

• vanaf juli 2017 – heden lid algemeen bestuur waterschap de 
Dommel;   

• vanaf juli 2019 – heden Voorzitter commissie Bestuur waterschap 
de Dommel;   

• vanaf april 2015 – heden Lid werkgroep bestuurlijke vernieuwing 
waterschap de Dommel;   

• vanaf januari 1980 – heden agrarisch ondernemer;   

 
Dit voormalige college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (zijnde: burgemeester 
Peter Maas en de wethouders Cees van Rossum, René Dekkers en Jeanne Hendriks-van Kemenade 
(zie foto’s hierboven) hebben vanaf 15 januari 2013 de naam, adres en woonplaats gegevens 
(NAW-gegevens) van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (vanaf 6 januari 2014 Wet basisregistratie personen) ambtshalve vervalst naar 
de wettelijk niet bestaande woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), welke door de 
opvolgende colleges van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (vanaf 1 januari 2017 
Meierijstad) zijn overgenomen.  
 

      
Burgemeester 

Kees van Rooij  
van Meierijstad 
(CDA) 

Wethouder  

Jan Goijaarts van 

Meierijstad 
(CDA) 

Wethouder  

Rik Compagne 

van Meierijstad 
(HIER) 

Wethouder  

Harry van 
Rooijen van 

Meierijstad 

(VVD)  

 

Wethouder  

Coby van der Pas 
van Meierijstad 
(CDA)  

Wethouder  

Menno 
Roozendaal van 

Meierijstad 

(PvdA)  

 
Dit huidig college van burgemeester en wethouders van Meierijstad (zijnde: burgemeester Kees van 
Rooij en Jan Goijaarts, Rik Compagne, Harry van Rooijen, Coby van der Pas-van Nuland en Menno 
Roozendaal (zie foto’s hierboven) hebben deze vanaf 15 januari 2013 door het voormalig college 
van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (zijnde: burgemeester Peter Maas en de 
wethouders Cees van Rossum, René Dekkers en Jeanne Hendriks-van Kemenade van Sint-
Oedenrode ingebrachte ambtshalve vervalsing van de naam, adres en woonplaats gegevens  
(NAW-gegevens) van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (vanaf 6 januari 2014 Wet basisregistratie personen) naar de wettelijk niet 
bestaande woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), overgenomen en weigeren dat 
ambtshalve retroactief te corrigeren, waartoe zij als “verwerkersverantwoordelijken” op grond van  
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk verplicht zijn, maar dat blijven 
weigeren ondanks onze honderden verzoeken daarom, welke allemaal worden DOODGEZWEGEN.  
 

  
Artikel 2 uit de Statuten en Reglementen van de 
CDA: De partij aanvaardt de Heilige Schrift als 

richtsnoer voor het politiek handelen. 
 
 
 
 

Marnix van Rij 
Interim-partijvoorzitter CDA 
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Veroorzakend voormalig 
burgmeester Peter 
Maas van Sint-
Oedenrode (CDA)   
 
 

 
Opvolgend 
veroorzakend huidig 
burgemeester Kees van 
Rooij van Meierijstad 
(CDA) 

 
Mede veroorzakend 
Watergraaf Erik de 
Ridder van het 
waterschap De Dommel 
(CDA) 

 
Afdekkend 
Staatsecretaris  
Raymond Knops van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties  
(CDA)  
 

 
 
Het is veroorzakend voormalig CDA burgemeester Peter Maas (CDA)                 
(zie foto), die vanuit zijn private “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-
Brabant” (KvK-nummer 17202446) (lees blz. 67 t/m 73 hieronder) CDA-
partijleider en CDA-Minister van Financiën Wopke Hoekstra, CDA-Minister 
van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus, CDA-Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge, CDA-Staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops, opvolgend 
CDA-burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad, huidig CDA-Watergraaf 
Erik de Ridder van het waterschap De Dommel en het gehele CDA-
partijbestuur onder Interim-partijvoorzitter Marnix van Rij volledig in  
zijn “Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” 
plegende dictatoriale macht heeft (lees blz. 10 t/m 140 hieronder).    
 

 

  

  

 

 
Veroorzakend voormalig 
wethouder René 
Dekkers van Sint-
Oedenrode (VVD)  

 
 
 

 
Huidig fractievoorzitter 
René Dekkers van het 
waterschap De Dommel 
(VVD) stuurt de vierde 
Loco-Watergraaf Jan 
Verhoeven van het 
waterschap De Dommel 
vanuit de politieke partij 
VVD rechtstreeks aan. 
  
 
 

 
Vierde Loco-Watergraaf 
Jan Verhoeven van het 
waterschap De Dommel 
(VVD)  

  

 
Afdekkend VVD-
partijleider en VVD- 
Minister-President  
Mark Rutte (VVD)  
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Het is veroorzakend voormalig VVD wethouder René Dekkers (zie  
foto links), die als huidig VVD-fractievoorzitter van het waterschap  
De Dommel vanuit de politieke partij VVD een dictatoriale macht  
uitoefent over de vierde Loco-Watergraaf Jan Verhoeven (VVD)  
van het waterschap De Dommel en daarmee met de hulp van mede 
veroorzakend voormalig CDA burgemeester Peter Maas (CDA) vanuit 
zijn private “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” (KvK-

nummer 17202446) (lees blz. 67 t/m 73 hieronder) VVD-partijleider en VVD- Minister-President  
Mark Rutte (zie foto rechts) volledig in zijn “Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat ondermijnende 
misdrijven” plegende dictatoriale macht heeft (lees blz. 10 t/m 140 hieronder).    
 

      
Burgemeester 
Kees van Rooij  
van Meierijstad 
(CDA) 

Wethouder  
Jan Goijaarts 
van Meierijstad 
(CDA) 

Wethouder  
Rik Compagne 
van Meierijstad 
(HIER) 

Wethouder  
Harry van 
Rooijen van 
Meierijstad 
(VVD)  
 

Wethouder  
Coby van der 
Pas van 
Meierijstad 
(CDA)  

Wethouder  
Menno 
Roozendaal 
van Meierijstad 
(PvdA)  

 

      
Watergraaf Erik 
de Ridder van 
het waterschap 
De Dommel 
(CDA) 

Loco-
Watergraaf  

Mado Ruijs van 

het waterschap 
De Dommel 
(Water 
Natuurlijk)  

Tweede Loco-
Watergraaf 
Martijn Tholen 
van het 
waterschap  
De Dommel 
(Ongebouwd) 
 

Derde Loco-
Watergraaf 
Vincent Lokin 
van het 
waterschap De 
Dommel 
(Natuurterreinen)  
 

Vierde Loco-
Watergraaf Jan 
Verhoeven van 
het waterschap 
De Dommel 
(VVD)  
  

Secretaris-
directeur Henk 
Kielenstijn van 
het waterschap 
De Dommel 
 
 

 
Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw van deze “Ingebrekestelling met Schade-
aansprakelijkheidstelling” verwijzen wij u naar onze bij brief d.d. 7 november 2021 
(kenmerk: EKC/07112021/IG-WOZ) aan de Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad 
(KvK-nummer 66723019), namens deze burgemeester en wethouders van Meierijstad, 
voor deze burgemeester Kees van Rooij (zie foto), gedane “Ingebrekestelling met Schade-

aansprakelijkheidstelling” tegen hun “weigering om te beslissen” op de daarin genoemde door het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) inzake de cliënten M.R.G.W. van den 
Heuvel, F.C.J.M. van den Heuvel en C.A. van den Heuvel van Hoof bij burgemeester en wethouders 
van Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) over de periode van 29 januari 2015 tot op heden tijdig 
ingediende achttien bezwaarschriften tegen de door hen vals opgemaakte WOZ-beschikkingen welke 
door de Publieke Rechtspersoon Waterschap De Dommel (KvK-nummer 17277734) al 7 jaar lang zijn 
gebruikt als basis voor hun vals opgemaakte “aanslagbiljetten watersysteemheffing gebouwd” en  hun 
vals opgemaakte “aanslagbiljetten zuiveringsheffing en systeemheffing” over de jaren 2015 tot en met 
heden, welke door de Publieke Rechtspersoon Waterschap De Dommel (KvK-nummer 17277734), 
namens deze het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, zijnde watergraaf Erik de Ridder 

en de eerste t/m vierde Loco-Watergrafen Mado Ruijs, Martijn Tholen, Vincent Lokin, Jan Verhoeven 

en secretaris-directeur Henk Kielenstijn (zie foto’s hierboven), al 7 jaar lang zijn gebruikt als basis 
voor hun vals opgemaakte “aanslagbiljetten watersysteemheffing gebouwd” en  hun vals opgemaakte 
“aanslagbiljetten zuiveringsheffing en systeemheffing” over de jaren 2015 tot en met heden (lees blz. 
10 t/m 140 hieronder).  
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
wettelijk gevestigd op ’t Achterom 9A,  
5491 XD, Sint-Oedenrode, namens deze 
A.M.L. van Rooij, wettelijk wonende  
op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD, Sint-Oedenrode 

  Afgegeven met ontvangstbevestiging    
 
Aan: De Publieke Rechtspersoon  
Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019),  
namens deze, 
Burgemeester en Wethouders van Meierijstad,      
voor deze, 
Burgemeester Kees van Rooij   
Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel 

 

 
Ons kenmerk: EKC/07112021/IG-WOZ                                       Sint-Oedenrode 7 november 2021   
 
 

Deze Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling bevat 131 blz. 

 
(Ingebrekestelling) Hierbij stellen wij de Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad  
(KvK-nummer 66723019), namens deze Burgemeester en Wethouders van Meierijstad, voor  
deze Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad ingevolge artikel 6:12, tweede lid, van  
de Awb in gebreke tegen de “weigering om te beslissen” op de volgende door het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) bij burgemeester en wethouders van Meierijstad 
(voorheen: Sint-Oedenrode) over de periode van 29 januari 2015 tot op heden tijdig ingediende 
achttien bezwaarschriften inzake de cliënten M.R.G.W. van den Heuvel, F.C.J.M. van den Heuvel 
en C.A. van den Heuvel van Hoof, welke u hieronder vindt opgesomd:  
 

1. Ingebrekestelling inzake cliënt M.R.G.W. van den Heuvel, vanwege de “weigering om             
te beslissen” op de volgende zeven bezwaarschriften van het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. (KvK-nummer: 16090111) binnen het maximale wettelijke termijn van 12 weken: 

a. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 4 april 2021 (kenmerk: EKC/MvdH/ 
04042021/BZ-WOZ-2021) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 26 
februari 2021 door de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde 
aanslagbiljet/WOZ-beschikking (Aanslagbiljetnummer: 35931650) aan M.R.G.W.            
van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode.   

b. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 7 april 2020 (kenmerk: EKC/MvdH/ 
23032019/BZ-WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 29 
februari 2020 door de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde 
aanslagbiljet/WOZ-beschikking (Aanslagbiljetnummer: 35596702) aan M.R.G.W.            
van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode.   

c. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 23 maart 2019 (kenmerk: EKC/MvdH/ 
23032019/BZ-WOZ-2019) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief                              
d.d. 28 februari 2019 door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-
beschikking (aanslagbiljetnummer: 35033008) aan M.R.G.W. van den Heuvel, 
Vresselseweg 16A, 5491 PC te Sint-Oedenrode. 

d. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 mei 2018 (kenmerk: EKC/MvdH/ 
05052018/BZ-WOZ-2018) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 31 
maart 2018 door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(aanslagbiljetnummer: 34785782) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16a, 
5491 PC te Sint-Oedenrode.   

e. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 22 mei 2017 (kenmerk: EKC/MvdH 
/22052017/BZ-WOZ-2017) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 30 
april 2017 door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(aanslagnummer: 346790) aan M.R.G.W. v.d. Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC     
te Sint-Oedenrode.  

f. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 2 april 2016 (kenmerk: MvdH/EKC/ 
01042016/BZ) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het door de gemeente Sint-
Oedenrode bij brief d.d. 25 februari 2016 verstuurde Aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(aanslagnummer: 397569) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 
PC Sint-Oedenrode.   

 

https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/


20 november 2021: Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling aan de Publieke Rechtspersoon Waterschap De 
Dommel (KvK-nummer 17277734), voor deze Watergraaf Erik de Ridder van het Waterschap De Dommel (totaal: 144 blz.) 

 

©11 
 

g. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 2 april 2015 (kenmerk: EKC/02042015/ 
BZ) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het door de gemeente Sint-Oedenrode              
bij brief d.d. 26 februari 2015 verstuurde Aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(aanslagnummer: 381161) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 
PC Sint-Oedenrode.   
 

2. Ingebrekestelling inzake cliënte F.C.J.M. van den Heuvel, vanwege de “weigering om             
te beslissen” op de volgende zes bezwaarschriften van het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. (KvK-nummer: 16090111) binnen het maximale wettelijke termijn van 12 weken: 

a. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 april 2021 (kenmerk: EKC/FvdH/ 
05042021/BZ-WOZ-2021) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 26 
februari 2021 door de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde 
aanslagbiljet/WOZ-beschikking (Aanslagbiljetnummer: 35919742) aan F.C.J.M. van 
den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode. 

b. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 oktober 2020 (kenmerk: EKC/              
FvdH/05102020/BZ-WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief            
d.d. 31 augustus 2020 door de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad 
verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (Aanslagbiljetnummer: 35657958 met 
Subjectnummer: 908345) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC 
Sint-Oedenrode.  

c. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 april 2020 (kenmerk: EKC/FvdH/ 
05042020/BZ-WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 29 
februari 2020 door de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde 
aanslagbiljet/WOZ-beschikking (Aanslagbiljetnummer: 35606845) aan FCJM van             
den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode. 

d. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 24 maart 2019 (kenmerk: EKC/                
FvdH/24032019/BZ-WOZ-2019) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de het bij brief                              
d.d. 28 februari 2019 door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-
beschikking (aanslagbiljetnummer: 35017100) aan F.C.J.M. van den Heuvel, 
Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode. 

e. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 6 mei 2018 (kenmerk: EKC/FvdH/ 
06052018/BZ-WOZ-2018) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 31 
maart 2018 door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(aanslagbiljetnummer: 34785785) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 
5491 PC te Sint-Oedenrode.  

f. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 23 mei 2017 (kenmerk: EKC/FvdH/ 
23052017/BZ-WOZ-2017) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 30 
april 2017 door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(aanslagnummer: 346793) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16,          
5491 PC te Sint-Oedenrode.   

 
3. Ingebrekestelling inzake cliënte C.A. van den Heuvel van Hoof, vanwege de “weigering 

om te beslissen” op de volgende vijf bezwaarschriften van het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. (KvK-nummer: 16090111) binnen het maximale wettelijke termijn van 12 weken: 

a. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 6 april 2021 (kenmerk: EKC/Erven 
WJvdH/06042021/BZ-WOZ-2021) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief 
d.d.  26 februari 2021 door de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad 
verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (Aanslagbiljetnummer: 35905991) aan 
Erven van WJ van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode.  

b. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 6 april 2020 (kenmerk: EKC/ 
ErvenWJvdH/06042020/BZ-WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij 
brief d.d. 29 februari 2020 door de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad 
verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (Aanslagbiljetnummer: 35571383) aan 
Erven van WJ van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode.  

c. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 25 maart 2019 (kenmerk: ErvenWJvdH 
/24032019/BZ-WOZ-2019) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief                       
d.d. 28 februari 2019 door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-
beschikking (aanslagbiljetnummer: 35017042) aan erven van W.J. van den Heuvel, 
Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode. 
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d. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 7 mei 2018 (kenmerk: EKC/ 

ErvenWJvdH/07052018/BZ-WOZ-2018) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen                  
het niet bij brief d.d. 31 maart 2018 door de gemeente Meierijstad verstuurde 
aanslagbiljet/WOZ-beschikking (over het tijdvak 01-01-2018 t/m 31-12-2018) aan 
Erven van W.J. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode.  

e. op ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 24 mei   2017 (kenmerk: EKC/ 
ErvenWJvdH/24052017/BZ-WOZ-2017) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij 
brief d.d. 30 april 2017 door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-
beschikking (aanslagnummer: 360167) aan Erven van W.J. van den Heuvel, 
Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode;  

 
Schade-aansprakelijkheidstelling: De oorzaak van de weigering om te beslissen op 
bovengenoemde door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) 
over de periode van 29 januari 2015 tot op heden tijdig ingediende achttien 
bezwaarschriften inzake de cliënten M.R.G.W. van den Heuvel, F.C.J.M. van den 
Heuvel en C.A. van den Heuvel van Hoof, is gelegen in het vanaf 15 januari 2013 
plegen van “Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat ondermijnende misdrijven”  

als gevolg van het vanaf 15 januari 2013 resp. 27 januari 2015 ambtshalve inbrengen van  
valse naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van het vanaf 5 juli 1979 in 
gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen 
in de basisregistratie personen (BRP) door de Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad 
(KvK-nummer 66723019), namens deze burgemeester en wethouders van Meierijstad, voor deze, 
burgemeester Kees van Rooij (zie foto), Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel. Voor de feitelijke  
en wettelijke onderbouw verwijzen wij u naar onze bij brief d.d. 24 oktober 2021 (kenmerk: 
EKC/241021/Pantein-Vz-As) aan de Raad van Bestuur van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. 
verstuurde “Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling” inzake het niet nakomen 
zorgplicht jegens J.E.M. van Rooij van Nunen, welke eveneens is veroorzaakt door de Publieke 
Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019), namens deze burgemeester en 
wethouders van Meierijstad, voor deze burgemeester Kees van Rooij (zie foto), Stadhuisplein 1, 
5461 KN Veghel (lees blz. 18 t/m 134 hieronder). Het gevolg hiervan is dat cliënten M.R.G.W. van 
den Heuvel, F.C.J.M. van den Heuvel en C.A. van den Heuvel van Hoof al ruim zes jaar lang te 
maken hebben gekregen met “rechtsstaat ondermijnende terreur” vanuit belastingdeurwaarders in 
opdracht van de invorderingsambtenaren van de gemeente Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode), 
waaruit een materiëlere, immateriële en economische schade voor cliënten en betrokken geraakte 
derden is ontstaan van ongekend grote omvang, welke met de dag groeit. Wij stellen hierbij  
de Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019), namens deze 
burgemeester en wethouders van Meierijstad, zijnde burgemeester Kees van Rooij en de 
wethouders Jan Goijaarts, Rik Compagne, Harry van Rooijen, Coby van der Pas-van Nuland en 
Menno Roozendaal, als verantwoordelijk bestuurscollege en als persoon verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor alle daaruit voortkomende directe en indirecte, materiele en immateriële schade 
die u daarmee reeds heeft aangericht en door u nog zal worden aangericht bij cliënten, als ook bij 
alle betrokken geraakte derden. Dit alles in de ruimste zin.   
 

De Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019), 
namens deze burgemeester en wethouders van Meierijstad, voor deze 
burgemeester Kees van Rooij (zie foto) is gezien de ernst van deze door hem 
gepleegde “Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” 
wettelijk verplicht om ingevolge het rechtens onaantastbare BIJ DE GRATIE 
GODS bij brief d.d. 31 augustus 2020 (KWS-2020/42575) aan het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 

verstuurde KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560, vóór uiterlijk 22 november 
2021 een beslissing (besluit) te hebben genomen op deze Ingebrekestelling met Schade-
aansprakelijkheidstelling die door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (BSN: 093391225), namens 
deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanuit zijn eigen woning (hoofdverblijfplaats) op het adres  
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, persoonlijk moet kunnen worden ontvangen.   
 

 
 
 

https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.meierijstad.nl/home/hj-rik-compagne_43053/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/


20 november 2021: Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling aan de Publieke Rechtspersoon Waterschap De 
Dommel (KvK-nummer 17277734), voor deze Watergraaf Erik de Ridder van het Waterschap De Dommel (totaal: 144 blz.) 

 

©13 
 

      
Burgemeester 
Kees van Rooij  
van Meierijstad 

(CDA) 

Wethouder  
Jan Goijaarts van 

Meierijstad 

(CDA) 

Wethouder  
Rik Compagne 

van Meierijstad 

(HIER) 

Wethouder  
Harry van 
Rooijen van 

Meierijstad 

(VVD)  

 

Wethouder  
Coby van der Pas 
van Meierijstad 

(CDA)  

Wethouder  
Menno 
Roozendaal van 

Meierijstad 

(PvdA)  

 
Geachte college van burgemeester en wethouders van Meierijstad (zie foto’s hierboven),  
voor deze burgemeester Kees van Rooij,   
 
Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het                           
adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225), wettelijk wonende in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD,                   
Sint-Oedenrode als gemachtigde van (hierna: cliënten):   
 

• M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC te Sint-Oedenrode; 

• F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode; 

• C.A. van den Heuvel van Hoof, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode;  
 
laat u hierbij toekomen de drie door cliënten ondertekende machtigingen d.d. 5 november 2021, welke 
u hieronder vindt ingelast.  

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

 

          VOLMACHT 
Ondergetekende: 

• M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC te Sint-Oedenrode  
(gemeente Meierijstad); 

 
verklaart bij deze volmacht te verlenen en te machtigen het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
(KvK- nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende 
in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, zulks met het recht van 
substitutie om voor en namens hem zijnde ondergetekende, de bij handelingen in en buiten rechten 
voor gerechten op zittingen te verschijnen, voor en namens hem alle processuele handelingen te 
verrichten tegen de gemeente Meierijstad, het waterschap De Dommel en overige betrokken 
(bestuurs-)organen, waaronder het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en beroepschriften, 
het doen van strafaangiften, het indienen van klachten, het opvragen van dossierstukken, het 
bijwonen van hoorzittingen, het voeren van overleg, etc. Dit alles in de meest ruime zin.      
 
Plaats:                      Sint-Oedenrode                                   Dagtekening:        5 november 2021  

 

 

M.R.G.W. van den Heuvel,  

https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad
https://www.meierijstad.nl/home/hj-rik-compagne_43053/
https://www.wijzijnhier.nu/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://schijndel-online.nl/vvd-meierijstad/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
https://meierijstad.pvda.nl/
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.meierijstad.nl/home/hj-rik-compagne_43053/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
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Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9a, 
5491 XD, Sint-Oedenrode (NL) 

 

          VOLMACHT 
Ondergetekende: 

• F.C.J.M. van den Heuvel, wonende op het adres Vresselseweg 16, 5491 PC te                       
Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad); 

 
verklaart bij deze volmacht te verlenen en te machtigen het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
(KvK- nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende 
in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, zulks met het recht van 
substitutie om voor en namens haar zijnde ondergetekende, de bij handelingen in en buiten rechten 
voor gerechten op zittingen te verschijnen, voor en namens haar alle processuele handelingen te 
verrichten tegen de gemeente Meierijstad, het waterschap De Dommel en overige betrokken 
(bestuurs)organen, waaronder het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en beroepschriften, 
het doen van strafaangiften, het indienen van klachten, het opvragen van dossierstukken, het 
bijwonen van hoorzittingen, het voeren van overleg, etc. Dit alles in de meest ruime zin.      
 
Plaats:                      Sint-Oedenrode                                   Dagtekening:         5 november 2021  

 

F.C.J.M. van den Heuvel,  

 
 

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

 

       VOLMACHT 
Ondergetekende: 

• C.A. van den Heuvel van Hoof (erven van W.J. van den Heuvel), Vresselseweg 16,  
5491 PC te Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad); 

 
verklaart bij deze volmacht te verlenen en te machtigen het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
(KvK- nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende 
in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, zulks met het recht van 
substitutie om voor en namens haar zijnde ondergetekende, de bij handelingen in en buiten rechten 
voor gerechten op zittingen te verschijnen, voor en namens haar alle processuele handelingen te 
verrichten tegen de gemeente Meierijstad, het waterschap De Dommel en overige betrokken 
(bestuurs)organen, waaronder het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en beroepschriften, 
het doen van strafaangiften, het indienen van klachten, het opvragen van dossierstukken, het 
bijwonen van hoorzittingen, het voeren van overleg, etc. Dit alles in de meest ruime zin.      
 
Plaats:                      Sint-Oedenrode                                   Dagtekening:         5 november 2021  

 

C.A. van den Heuvel van Hoof,  
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Over de inhoud van deze drie machtigingen kan geen enkele discussie bestaan. Met deze  
drie machtigingen hebben de cliënten M.R.G.W. van den Heuvel, F.C.J.M. van den Heuvel  
en C.A. van den Heuvel van Hoof de rechtspersoon het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
(KvK-nummer: 16090111) gemachtigd.   
 

      
Burgemeester 

Kees van Rooij  
van Meierijstad 
(CDA) 

Wethouder  

Jan Goijaarts van 

Meierijstad 
(CDA) 

Wethouder  

Rik Compagne 

van Meierijstad 
(HIER) 

Wethouder  

Harry van 
Rooijen van 

Meierijstad 

(VVD)  

 

Wethouder  

Coby van der Pas 
van Meierijstad 
(CDA)  

Wethouder  

Menno 
Roozendaal van 

Meierijstad 

(PvdA)  

 
Met nadruk maken wij hierbij het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad, zijnde 
burgemeester Kees van Rooij en de wethouders Jan Goijaarts, Rik Compagne, Harry van Rooijen, 
Coby van der Pas-van Nuland en Menno Roozendaal (zie foto’s hierboven), het volgende kenbaar:  
 
Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het adres  
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), 
wettelijk wonende in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, heeft  
over de periode van 29 januari 2015 tot op heden inzake de cliënten M.R.G.W. van den Heuvel, 
F.C.J.M. van den Heuvel en C.A. van den Heuvel van Hoof, tijdig de volgende achttien 
bezwaarschriften ingediend bij burgemeester en wethouders van Meierijstad (Sint-Oedenrode).  
 
Inzake cliënt M.R.G.W. van den Heuvel betreffen het de volgende zeven door het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) ingediende bezwaarschriften:  

a. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 4 april 2021 (kenmerk: EKC/MvdH/04042021/BZ-
WOZ-2021) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 26 februari 2021 door de 
heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35931650) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A,                         
5491 PC Sint-Oedenrode.   

b. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 7 april 2020 (kenmerk: EKC/MvdH/23032019/BZ-
WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 29 februari 2020 door de 
heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35596702) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A,                           
5491 PC Sint-Oedenrode.   

c. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 23 maart 2019 (kenmerk: EKC/MvdH/23032019/              
BZ-WOZ-2019) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief  d.d. 28 februari 2019 door                 
de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
35033008) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC te Sint-Oedenrode. 

d. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 mei 2018 (kenmerk: EKC/MvdH/05052018/            
BZ-WOZ-2018) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 31 maart 2018 door                   
de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
34785782) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-Oedenrode.   

e. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 22 mei 2017 (kenmerk: EKC/MvdH/22052017/                
BZ-WOZ-2017) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 30 april 2017 door de 
gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagnummer: 346790)             
aan M.R.G.W. v.d. Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC te Sint-Oedenrode.  

f. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 2 april 2016 (kenmerk: MvdH/EKC/01042016/BZ) 
tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het door de gemeente Sint-Oedenrode bij brief d.d. 25 
februari 2016 verstuurde Aanslagbiljet / WOZ-beschikking (aanslagnummer: 397569) aan 
M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode.   
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g. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 2 april 2015 (kenmerk: EKC/02042015/BZ) tijdig 
ingediende bezwaarschrift tegen het door de gemeente Sint-Oedenrode bij brief d.d. 26 februari 
2015 verstuurde Aanslagbiljet / WOZ-beschikking (aanslagnummer: 381161) aan M.R.G.W. van 
den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode.   

 
Inzake cliënte F.C.J.M. van den Heuvel betreffen het de volgende zes door het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) ingediende bezwaarschriften:  

a. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 april 2021 (kenmerk: EKC/FvdH/ 05042021/                   
BZ-WOZ-2021) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 26 februari 2021 door            
de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35919742) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC 
Sint-Oedenrode. 

b. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 oktober 2020 (kenmerk: EKC/FvdH/05102020/            
BZ-WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 31 augustus 2020 door  
de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35657958 met Subjectnummer: 908345) aan F.C.J.M. van den Heuvel, 
Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode.  

c. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 april 2020 (kenmerk: EKC/FvdH/05042020/                  
BZ-WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 29 februari 2020 door               
de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35606845) aan FCJM van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC                   
Sint-Oedenrode. 

d. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 24 maart 2019 (kenmerk: EKC/FvdH/24032019/               
BZ-WOZ-2019) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de het bij brief d.d. 28 februari 2019                
door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
35017100) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode. 

e. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 6 mei 2018 (kenmerk: EKC/FvdH/06052018/                    
BZ-WOZ-2018) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 31 maart 2018 door                
de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
34785785) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode.  

f. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 23 mei 2017 (kenmerk: EKC/FvdH/23052017/                 
BZ-WOZ-2017) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 30 april 2017 door de 
gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagnummer: 346793)             
aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode.   

 
Inzake cliënte C.A. van den Heuvel van Hoof betreffen het de volgende vijf door het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) ingediende bezwaarschriften:  

a. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 6 april 2021 (kenmerk: EKC/Erven WJvdH/06042021/ 
BZ-WOZ-2021) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 26 februari 2021 door de 
heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35905991) aan Erven van WJ van den Heuvel, Vresselseweg 16,                
5491 PC Sint-Oedenrode.  

b. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 6 april 2020 (kenmerk: EKC/ ErvenWJvdH/ 
06042020/BZ-WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 29 februari 
2020 door de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/                 
WOZ-beschikking (Aanslagbiljetnummer: 35571383) aan Erven van WJ van den Heuvel, 
Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode.  

c. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 25 maart 2019 (kenmerk: ErvenWJvdH /24032019/ 
BZ-WOZ-2019) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 28 februari 2019 door               
de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
35017042) aan erven van W.J. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode. 

d. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 7 mei 2018 (kenmerk: EKC/ErvenWJvdH/07052018/ 
BZ-WOZ-2018) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het niet bij brief d.d. 31 maart 2018               
door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (over het tijdvak                    
01-01-2018 t/m 31-12-2018) aan Erven van W.J. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC             
te Sint-Oedenrode.  
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e. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 24 mei   2017 (kenmerk: EKC/ ErvenWJvdH/ 
24052017/BZ-WOZ-2017) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 30 april 2017 
door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagnummer: 
360167) aan Erven van W.J. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode;  

 
Op bovengenoemde achttien bezwaarschriften had de Publieke Rechtspersoon Gemeente 
Meierijstad, namens deze het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad, zijnde 
burgemeester Kees van Rooij en de wethouders Jan Goijaarts, Rik Compagne, Harry van Rooijen, 
Coby van der Pas-van Nuland en Menno Roozendaal (zie foto’s hieronder), binnen 12 weken een 
besluit in de zin van de Awb moeten nemen die door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK- 
nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, 
namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende in zijn  
eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, vanuit zijn eigen woning 
(hoofdverblijfplaats) op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, persoonlijk moet kunnen 
worden ontvangen.   
 
 

      
Burgemeester 

Kees van Rooij  
van Meierijstad 
(CDA) 

Wethouder  

Jan Goijaarts van 

Meierijstad 
(CDA) 

Wethouder  

Rik Compagne 

van Meierijstad 
(HIER) 

Wethouder  

Harry van 
Rooijen van 

Meierijstad 

(VVD)  

 

Wethouder  

Coby van der Pas 
van Meierijstad 
(CDA)  

Wethouder  

Menno 
Roozendaal van 

Meierijstad 

(PvdA)  

 
 
De oorzaak van de weigering om te beslissen op bovengenoemde door het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) over de periode van 29 januari 2015 tot op heden tijdig 
ingediende achttien bezwaarschriften inzake de cliënten M.R.G.W. van den Heuvel, F.C.J.M. van  
den Heuvel en C.A. van den Heuvel van Hoof, is gelegen in het vanaf 15 januari 2013 plegen van 
“Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” als gevolg van het vanaf 15 januari 
2013 resp. 27 januari 2015 ambtshalve inbrengen van valse naam, adres en woonplaatsgegevens 
(NAW-gegevens) van het vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. 
van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen in de basisregistratie personen (BRP) door de Publieke 
Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019), namens deze het college van 
burgemeester en wethouders van Meierijstad, zijnde burgemeester Kees van Rooij en de wethouders 
Jan Goijaarts, Rik Compagne, Harry van Rooijen, Coby van der Pas-van Nuland en Menno 
Roozendaal (zie foto’s hierboven). Het gevolg daarvan is dat de cliënten M.R.G.W. van den Heuvel, 
F.C.J.M. van den Heuvel en C.A. van den Heuvel van Hoof al ruim zes jaar lang te maken hebben 
gekregen met “rechtsstaat ondermijnende terreur” vanuit belastingdeurwaarders in opdracht van de 
invorderingsambtenaren van de gemeente Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode), waaruit een 
materiëlere, immateriële en economische schade voor cliënten en betrokken geraakte derden is 
ontstaan van ongekend grote omvang, welke met de dag groeit. Hiervoor houden wij de Publieke 
Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019), namens deze burgemeester en 
wethouders van Meierijstad, zijnde burgemeester Kees van Rooij en de wethouders Jan Goijaarts,  
Rik Compagne, Harry van Rooijen, Coby van der Pas-van Nuland en Menno Roozendaal, bestuurlijk 
als ook persoonlijk voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw 
verwijzen wij u naar onze bij brief d.d. 24 oktober 2021 (kenmerk: EKC/241021/Pantein-Vz-As) aan  
de Raad van Bestuur van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. verstuurde “Ingebrekestelling met 
Schade-aansprakelijkheidstelling” inzake het niet nakomen zorgplicht jegens J.E.M. van Rooij van 
Nunen, welke eveneens is veroorzaakt door de Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad  
(KvK-nummer 66723019), namens deze burgemeester en wethouders van Meierijstad, voor deze 
burgemeester Kees van Rooij, Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel (lees blz. 18 t/m 134 hieronder).  
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
wettelijk gevestigd op ’t Achterom 9A,  
5491 XD, Sint-Oedenrode, namens deze 
A.M.L. van Rooij, wettelijk wonende  
op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD, Sint-Oedenrode 

  Verstuurd per e-mail: l.toonen@pantein.nl en 
thuiszorg@pantein.nl en info.zorgcentra@pantein.nl    
 

 
Aan: bestuursvoorzitter Pauline Terwijn 
van de Raad van Bestuur van  
Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V.  
Dokter Kopstraat 2, 5835 DV Beugen 

 
 
Ons kenmerk: EKC/241021/Pantein-Vz-As                             Sint-Oedenrode 24 oktober 2021   
 
 

Deze Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling bevat 117 blz. 

 
Ingebrekestelling niet nakomen zorgplicht jegens J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode (hierna cliënte), als gevolg van het niet nakomen van de met cliënte vanaf 
18 oktober 2021 overeengekomen verbintenis, waardoor cliënte in direct levensgevaar is gekomen.  

Schade-aansprakelijkheidstelling: Met het niet nakomen van de overeengekomen verbintenis 
heeft de Raad van bestuur van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. (KvK nummer 17137132), 
zijnde: bestuursvoorzitter Pauline Terwijn en Peter van der Pols (lid Raad van Bestuur), zelfstandig 
beslist dat cliënte vanaf 21 oktober 2021 geen recht meer heeft op gezondheidszorg om te kunnen 
leven. Met het vanaf 21 oktober 2021 niet nakomen van de met cliënte vanaf 18 oktober 2021 
overeengekomen verbintenis, hebben bestuursvoorzitter Pauline Terwijn en Peter van der Pols (lid) 
in zeer ernstige mate hun “zorgplicht” jegens deze in hoge mate hulpbehoevende cliënte overtreden 
en daarmee in zeer ernstige mate artikel 22 van de Nederlandse Grondwet (LEES HIER), de 
Europese Grondwet (LEES HIER) en alle daarop betrekking hebbende verdragen van de Verenigde 
Naties (LEES HIER) overtreden. Bij e-mail d.d. 21 oktober 2021 (02:25 uur) hebben wij 
bestuursvoorzitter Pauline Terwijn en Peter van der Pols (lid Raad van Bestuur) hiervan op de 
hoogte gebracht en verzocht om de op 21 oktober 2021 (om 11:40 uur) met cliënte overeen-
gekomen verzorging van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. uit te voeren en voort te zetten. 
Daarop hebben wij geen beslissing mogen ontvangen. Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. (KvK 
nummer 17137132) heeft een Raad van Toezicht welke bestaat uit de volgende vijf leden: de heer 
G.H.J. Huffmeijer (voorzitter), de heer P.H.E.M de Kort (vice-voorzitter), mevrouw J.H.M van Lanen, 
de heer A.J.M. Loogman en de heer K. Illy. De Raad van Toezicht heeft uit zijn midden commissies 
gevormd. De volgende commissies zijn actief: Agendacommissie, Auditcommissie, Commissie 
Kwaliteit en Veiligheid en Remuneratiecommissie. Ook deze vijf leden van de Raad van Toezicht 
van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. hebben wij hiervan bij e-mail d.d. 21 oktober 2021 (02:25 
uur) op de hoogte gebracht. Geen enkele commissaris heeft daarop gereageerd, waarmee vast 
staat dat ook al deze vijf commissarissen daarmee persoonlijk in zeer ernstige mate artikel 22 van 
de Nederlandse Grondwet (LEES HIER), de Europese Grondwet (LEES HIER) en alle daarop 
betrekking hebbende verdragen van de Verenigde Naties (LEES HIER) hebben overtreden.  
Wij stellen hierbij dan ook zowel Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. (KvK nummer 17137132), 
als ook de twee bestuurders Pauline Terwijn en Peter van der Pols persoonlijk, als ook de vijf 
commissarissen G.H.J. Huffmeijer, P.H.E.M de Kort, J.H.M van Lanen, A.J.M. Loogman en K. Illy. 
persoonlijk, verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle daaruit voortkomende directe en indirecte, 
materiele en immateriële schade die u daarmee reeds heeft aangericht en door u nog zal worden 
aangericht bij cliënte, als ook bij alle betrokken geraakte derden. Dit alles in de ruimste zin.   
 
De Raad van Bestuur van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. is, gezien deze jegens cliënte door 
hen gecreëerde levensbedreigende NOODSITUATIE wettelijk verplicht om ingevolge het rechtens 
onaantastbare BIJ DE GRATIE GODS bij brief d.d. 31 augustus 2020 (KWS-2020/42575) aan het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
verstuurde KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560, vóór uiterlijk 26 oktober 
2021 een beslissing (besluit) te hebben genomen op deze Ingebrekestelling met Schade-
aansprakelijkheidstelling die door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (BSN: 093391225), namens 
deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanuit zijn eigen woning (hoofdverblijfplaats) op het adres  
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, persoonlijk moet kunnen worden ontvangen.   
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In geval de hiervoor verantwoordelijke Raad van bestuur van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. 
(KvK nummer 17137132), zijnde: bestuursvoorzitter Pauline Terwijn en Peter van der Pols (lid Raad 
van Bestuur), vóór uiterlijk 26 oktober 2021 daarvoor niet hebben gezorgd dan zal direct daarna  
hierover een zaak aanhangig worden gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie te 
Luxemburg, vanwege het in ernstige mate overtreden van de Europese Grondwet (LEES HIER)  
en bij het Internationaal Strafhof te Den Haag, vanwege het in zeer ernstige mate overtreden van  
alle daarop betrekking hebbende met Verenigde Naties gesloten Verdragen (LEES HIER).  
Ter onderbouwing daarvan zal deze aan u gedane “Ingebrekestelling” en “Schade-
aansprakelijkheidstelling” daarbij volledig worden ingelast.      
 

 
 
Geachte bestuursvoorzitter Pauline Terwijn,  
 
Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het                           
adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL), met als enig directeur A.M.L. van Rooij               
(BSN: 093391225), wettelijk wonende in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD,                   
Sint-Oedenrode (NL) als gemachtigde van (hierna: cliënte);  
 

• J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), wettelijk wonende op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad);  

laat u hierbij toekomen de door cliënte ondertekende machtiging d.d. 22 oktober 2021, welke u 
hieronder vindt ingelast (lees blz. 19 t/m 25 hieronder).  
 

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

       VOLMACHT 
Ondergetekende: 

• J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), wettelijk wonende op het adres                                 
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad);  

verklaart bij deze volmacht te verlenen en te machtigen het Ecologisch Kennis Centrum B.V.             
(KvK- nummer: 16090111), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, 
voor  deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende in zijn eigen 
woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, zulks met het recht van substitutie 
om voor en namens haar zijnde ondergetekende, de bij handelingen in en buiten rechten voor 
gerechten op zittingen te verschijnen, voor en namens haar alle processuele handelingen te 
verrichten, waaronder het indienen van bezwaarschriften en beroepschriften, het doen van 
strafaangiften, het indienen van klachten, het opvragen van dossierstukken, etc. in Nederland, 
België en alle andere landen binnen de Europese Unie. Dit alles in de ruimste zin.     
 
Aan deze machtiging zitten onlosmakelijk verbonden de volgende hieronder bijgevoegde stukken: 
  

1. Het tot 18 september 2028 rechtsgeldige paspoort van J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886).  
2. Het op 13 oktober 2021 gewaarmerkte afschrift van de huwelijksakte van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225)                

en J.E.M. van Nunen (BSN: 128731886), opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 
gemeente Boxtel.  

3. Het op 07-09-2016 door de Kamer van Koophandel vervaardigde gewaarmerkte uittreksel van het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-
Oedenrode, met als bestuurder Van Rooij Holding B.V.  

4. Het op 07-09-2016 door de Kamer van Koophandel vervaardigde gewaarmerkte uittreksel van Van Rooij Holding 
B.V. (KvK-nummer: 17102683), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met als 
bestuurder Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus.    

5. Het op 07-09-2016 door de Kamer van Koophandel vervaardigde gewaarmerkte uittreksel van het Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 
5491 XD, Sint-Oedenrode, met als bestuurder Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus.  
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6. Het vanaf 11 juli 2013 verlopen paspoort van Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus (BSN: 093391225). Voor 

een nieuw paspoort heeft A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) op 17 augustus 2020 bij de burgemeester van 
Meierijstad een aanvraag ingediend (waarvan u het bewijs vindt bijgevoegd). Als gevolg van het in stand houden 
van de door burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) van binnenuit gepleegd 
“Cybercrime-misdrijf” middels de vanaf 15 januari 2013 ambtshalve ingebrachte vervalsing van de naam, adres en 
woonplaats-gegevens (NAW-gegevens) van A.M.L. van Rooij in de basisregistratie personen (BRP), als wonende 
in de wettelijk nooit bestaande woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), waarin niemand ook maar 
ooit zijn hoofdverblijfplaats (woonadres) kan hebben, - welk “Cybercrime-misdrijf” vervolgens vanaf 15 januari 
2013 door derde partijen (met behulp van katvangers) is gebruikt om daarmee “rechtsstaat ondermijnende 
misdrijven” te plegen (waarvoor burgemeester en wethouders van Meierijstad bestuurlijk verantwoordelijk en 
aansprakelijk zijn) -, heeft de burgemeester van Meierijstad nog steeds geen nieuw paspoort verstrekt aan A.M.L. 
van Rooij (BSN: 093391225), welke op 13 augustus 2020 (om 12:01:25 uur) onder nummer B12 is aangevraagd 
en waarover A.M.L. van Rooij de burgemeester van Meierijstad bij brief d.d. 17 augustus 2020 (kenmerk: 
AvR/170820/VZ-Burg) in gebreke heeft gesteld.         

     

 
Dagtekening:                                                                   Sint-Oedenrode  22 oktober 2021    

 
 
 
 

 
J.E.M. van Rooij van Nunen                                            Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9A,                                                                  voor deze A.M.L. van Rooij                                
5491 XD Sint-Oedenrode                                                  ’t Achterom 9, 
                                                                                           5491 XD Sint-Oedenrode  

 
 
 
 
 
Het tot 18 september 2028 rechtsgeldige paspoort van J.E.M. van Rooij van Nunen  
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Het op 13 oktober 2021 gewaarmerkte afschrift van de huwelijksakte van A.M.L. van Rooij 
(BSN: 093391225) en J.E.M. van Nunen (BSN: 128731886), opgemaakt door de ambtenaar van 
de burgerlijke stand van de gemeente Boxtel.  
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Het op 07-09-2016 door de Kamer van Koophandel vervaardigde gewaarmerkte uittreksel van 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), 
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Het op 07-09-2016 door de Kamer van Koophandel vervaardigde gewaarmerkte uittreksel van  
Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683), 
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Het op 07-09-2016 door de Kamer van Koophandel vervaardigde gewaarmerkte uittreksel van 
het Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het vanaf 11 juli 2013 verlopen paspoort van Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus  
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Het wettelijke bewijs dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) vanwege het verlopen van zijn paspoort op  
13 augustus 2020 een nieuw paspoort heeft aangevraagd bij de burgemeester van Meierijstad. Als gevolg 
van het in stand houden van de door burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen: Sint-
Oedenrode) van binnenuit gepleegd “Cybercrime-misdrijf” middels de vanaf 15 januari 2013 ambtshalve 
ingebrachte vervalsing van de naam, adres en woonplaats-gegevens (NAW-gegevens) van A.M.L. van 
Rooij in de basisregistratie personen (BRP), als wonende in de wettelijk nooit bestaande woning 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), waarin niemand ook maar ooit zijn hoofdverblijfplaats 
(woonadres) kan hebben, - welk “Cybercrime-misdrijf” vervolgens vanaf 15 januari 2013 door derde 
partijen (met behulp van katvangers) is gebruikt om daarmee “rechtsstaat ondermijnende misdrijven”  
te plegen (waarvoor burgemeester en wethouders van Meierijstad bestuurlijk verantwoordelijk en 
aansprakelijk zijn) -, heeft de burgemeester van Meierijstad nog steeds geen nieuw paspoort verstrekt  
aan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), welke op 13 augustus 2020 (om 12:01:25 uur) onder nummer B12 
is aangevraagd en waarover A.M.L. van Rooij de burgemeester van Meierijstad bij brief d.d. 17 augustus 
2020 (kenmerk: AvR/170820/VZ-Burg) in gebreke heeft gesteld.         
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Als gemachtigde van J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), wettelijk wonende op het 
adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (hierna cliënte) laat het juridische bedrijf Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) met als bestuurder Van Rooij Holding B.V. (KvK-
nummer: 17102683), beiden gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met  
als enig directeur en bestuurder A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende in zijn eigen 
woning op zijn hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, met een hierboven 
ingelaste volmacht (lees blz. 19 t/m 25), hieronder ingelast toekomen het “verzorgingsafspraken 
overzicht” van J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V.,  
dat cliënte op 20 oktober 2021 (10:16 uur) heeft verkregen.    
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De verpleegkundige die op hoog kwaliteitsniveau op 20 oktober 2021 om 11.30 uur cliënte kwam 
verzorgen en de katheter bij haar heeft geplaatst, vertelde cliënte dat dit het laatste is wat Thuiszorg 
en Zorgcentra Pantein B.V. voor haar doet. Dit omdat hij van zijn manager Lianne Toonen de opdracht 
heeft gekregen om cliënte dat te vertellen. Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs verkregen dat  
de Raad van bestuur van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. (KvK nummer 17137132), zijnde: 
bestuursvoorzitter Pauline Terwijn en Peter van der Pols (lid Raad van Bestuur), via haar manager 
Lianne Toonen, zonder een wettelijk vereiste beslissing, - op het woonadres (hoofdverblijfplaats)  
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode van cliënte -, heeft beslist dat de vanaf 18 oktober 2021 
gestarte overeenkomst voor het leveren van zorgplicht aan cliënte op 20 oktober 2021 is gestopt, 
zonder dat voor vervangende zorgplicht is gezorgd. Dit met de wetenschap dat cliënte daarmee, 
gezien haar toestand, in direct levensgevaar is gekomen. Als reactie daarop hebben wij de volgende 
hieronder ingelaste e-mail met bijbehorende “bijlage 3” verstuurd aan alleen/zelfstandig bevoegd 
bestuursvoorzitter Pauline Terwijn van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. (lees blz. 27 t/m 55 
hieronder)   
 
 

 
Van: Ad van Rooij <a.vanrooij53@gmail.com> 
Date: do 21 okt. 2021 om 02:25 
Subject: J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) moet met de hulp van Thuiszorg en 
Zorgcentra Pantein B.V. al ruim 8,5 jaar lang een kruisweg ondergaan, die gelijk is aan de 
kruisiging van Jezus. 
To: <l.toonen@pantein.nl>, <thuiszorg@pantein.nl>, <info.zorgcentra@pantein.nl> 
Cc: <info.maasziekenhuis@pantein.nl>, <info.thuiszorg@pantein.nl>,  <c.cremers@pantein.nl>, 
<stafsecretariaat@bisdomdenbosch.nl>, <ibodewes@bisdomdenbosch.nl>, 
<mvdbroek@bisdomdenbosch.nl>, <fvgenugten@bisdomdenbosch.nl>, 
<avdels@bisdomdenbosch.nl>, <hvleuken@bisdomdenbosch.nl>, <ivmeer@bisdomdenbosch.nl>, 
<hvdpoll@bisdomdenbosch.nl>, <jverbraeken@bisdomdenbosch.nl>, 
<pdvries@bisdomdenbosch.nl>, <apost.nuntiatuur@ziggo.nl>, <pospa.fr@gmail.com>, 
<diocesi@senigallia.chiesacattolica.it>, <curia@diocesisenigallia.it>, <diocesisenigallia@pec.it>, 
<info@kn.nl>, <katholieknieuwsblad.jong@hotmail.com>, <webredactie@kn.nl>, <redactie@kn.nl> 
 
 
Aan: Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. (KvK-nummer 41085837)  
Namens deze enig bestuurder en enig aandeelhouder Stichting Pantein (KvK nummer 17137132) 
Namens deze bestuurder Terwijn, Paulina Mathilde (alleen/zelfstandig bevoegd)  
Dokter Kopstraat 2, 5835DV Beugen  
(e-mail: l.toonen@pantein.nl en thuiszorg@pantein.nl en info.zorgcentra@pantein.nl)    
 
Geachte zelfstandig bevoegde bestuurder P.M. Terwijn, 
 
Hierbij laten wij u de “volmacht” toekomen van:    
      

• J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), wettelijk wonende op het adres ’t 
Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad);  

aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK- nummer: 16090111), gevestigd op het adres             
’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225), wettelijk wonende in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-
Oedenrode (zie bijlage 1).  
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Als gemachtigde van J.E.M. van Rooij van Nunen (hierna: cliënte) willen wij u hierbij kenbaar 
maken dat cliënte van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. (KvK-nummer 41085837) de wettelijk 
vereiste zorg kreeg van zeer bekwame zorgverleners (vol lof over de kwaliteit van hun werk). De 
planning van betreffende hoogwaardige zorg van 18 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021 vindt u 
bijgevoegd (zie bijlage 2). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hierbij als 
herhaald en ingelast te beschouwen.     
 
Op 20 oktober 2021 kreeg cliënte een zeer bekwame zorgverlener op bezoek die moest van uw 
manager Lianne Toonen vertellen dat de zorg per direct stopt. Wij hebben haar daarover dezelfde 
dag nog aan de telefoon gehad. Zij had toegezegd om die beslissing op papier te zetten en dat per 
e-mail toe te sturen aan onze e-mail a.vanrooij53@gmail.com. Zij is deze toezegging niet 
nagekomen, waardoor cliënte, gezien haar toestand in direct levensgevaar is, wat uw zeer 
bekwame zorgverlener kan bevestigen.  
 
De oorzaak dat uw manager Lianne Toonen cliënte op deze wijze vroegtijdig wil doden zit hem in 
het feit dat burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (thans Meierijstad) vanaf 15 januari 
2013 tot op heden BEWUST ambshalve “Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat ondermijnende 
misdrijven” plegen, waardoor cliënte al ruim 8,5 jaar lang een kruisweg heeft moeten ondergaan, 
die gelijk is aan de kruisiging van Jezus.  
 
Als gevolg van de al ruim 8,5 jaar lang door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
(thans Meierijstad) BEWUST ambshalve gepleegde “Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat 
ondermijnende misdrijven” kan de doodzieke cliënte geen zorg meer krijgen die de Staat der 
Nederlanden en daarmee Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. (KvK-nummer 41085837) wettelijk 
verplicht is om aan cliënte te verstrekken. 
 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), de echtgenoot van cliënte, is vanaf zijn 7 jaar gewijd acoliet in 
de parochie Heilige Martinus te Olland en heeft deze aan de Rooms-Katholieke kerk verbonden 
functie nooit opgezegd en wil ook tot aan zijn dood gewijd acoliet blijven.  

Cliënte is al tientallen jarenlang collectant in de parochie Heilige Martinus te Olland en heeft deze 
aan de Rooms-Katholieke kerk verbonden functie nooit opgezegd. 

Cliënte is op 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen getrouwd met haar echtgenoot A.M.L. van 
Rooij (BSN: 093391225) voor de wet en voor de Rooms-Katholieke kerk en zijn nooit van tafel of 
bed van elkaar gescheiden en zijn hun huwelijk in goede en slechte tijden aan elkaar getrouw 
gebleven.  

Het echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 
128731886) woont als Rooms-Katholiek getrouwd echtpaar (die nooit van tafel en bed zijn 
gescheiden) vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 in hun eigen woningen op het adres ’t Achterom 9-9a, 
5491 XD Sint-Oedenrode en zijn nooit verhuist. Voor feitelijke en wettelijke onderbouwing verwijzen 
wij u naar onze 26 blz. tellende brief d.d. 26 september 2021 (kenmerk: AvR/JvR/26092021/ 
H.Oda), aan voorzitter Mgr. Rob Mutsaerts (hulpbisschop van het bisdom Den Bosch) van het 
Parochiebestuur H. Oda, Mgr. Bekkersplein 1, 5491 EB  Sint-Oedenrode (zie bijlage 3). Wij 
verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hierbij als herhaald en ingelast te 
beschouwen.    

Het kerkgenootschap is de oudste nog steeds functionerende organisatie ter wereld, welke is 
georganiseerd in een kruisvorm.  

• Verticaal: van paus tot gelovige leek, en 

• Horizontaal: op verschillende niveaus bestaat een aantal al dan niet formele instellingen 
naast elkaar, waarvan het bestuur parochie H. Oda er een is.     

Het kerkgenootschap de Rooms-Katholieke Kerk wordt aangeduid als organisatie die is verenigd 
door de bisschop van Rome en wettelijk de tien geboden van god moet naleven:  
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1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. 
2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. 
3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt. 
4. Eer uw vader en uw moeder. 
5. Gij zult niet doden. 
6. Gij zult geen onkuisheid doen. 
7. Gij zult niet stelen. 
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. 
9. Gij zult geen onkuisheid begeren. 
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort. 

 
Cliënte en haar echtgenoot willen u hierbij kenbaar maken dat cliënte haar lot van deze 8,5 jaar 
lange kruisiging in handen legt van de plaatsvervanger van Jezus, zijnde paus Franciscus.       

Deze lijdensweg was vanaf 26 september 2021 niet meer nodig geweest als voorzitter Mgr. Rob 
Mutsaerts (hulpbisschop van het bisdom Den Bosch) van het Parochiebestuur H. Oda, Mgr. 
Bekkersplein 1, 5491 EB  Sint-Oedenrode, in naam van paus Franciscus had beslist op de door het 
echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) bij 
brief d.d. 26 september 2021 (kenmerk: AvR/JvR/26092021/ H.Oda) verstuurde verzoekschrift (zie 
bijlage 3). Het is kennelijk de wil van Jezus dat cliënte deze KRUISIGINGSDOOD ondergaat.  
Gods wil zal geschieden.      

Wij stellen Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. (KvK-nummer 41085837), namens deze enig 
bestuurder en enig aandeelhouder Stichting Pantein (KvK nummer 17137132), namens deze 
bestuurder Terwijn, Paulina Mathilde (alleen/zelfstandig bevoegd) hierbij verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor het op deze wijze doden van cliënte.     
  
Wij hebben persoonlijk ervaren dat er meer mensen goed zijn dan slecht en gaan ervan uit dat                
u dat ook bent en als kind van jezus, ervoor zorgt dat cliënte volgens bijgevoegde planning (zie 
bijlage 2) op 21 oktober 2021 (om 11:40 uur) de verzorging van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein 
B.V. krijgt zoals is toegezegd.         

Met vriendelijke groeten,  

Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111),  
wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225),  
wettelijk wonende in zijn woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
(e-mail: a.vanrooij53@gmail.com) 
 

Kopiehouders 

• De Raad van Toezicht van Stichting Pantein (KvK nummer 17137132), zijnde de heer 
G.H.J. Huffmeijer (voorzitter), de heer P.H.E.M de Kort (vice-voorzitter), mevrouw J.H.M 
van Lanen, de heer A.J.M. Loogman en de heer K. Illy . 

• Mgr. Gerard de Korte, Bisschop van het Bisdom den Bosch 

• Mgr. Rob Mutsaerts, Hulpbisschop van het bisdom Den Bosch 

• De Nederlandse Nuntius Mgr. Aldo Cavalli,  

• De plaatsvervanger van Jezus, paus Franciscus 

• De redactie van het Katholiek Nieuwsblad,   
 

 
 

De bij deze e-mail behorende “Bijlage 3” vindt u hieronder ingelast  
(lees blz. 30 t/m 55 hieronder) 
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Van het in gemeenschap van goederen getrouwde 
echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en  
J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), 
Wettelijke hoofdverblijfplaats ’t Achterom 9-9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode en het bedrijf Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd  
op ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en de 
bedrijven Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-
nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-
nummer: 17102683) en stichting Administratiekantoor 
van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479), 

gevestigd op ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.  
 

  Verstuurd per e-mail: 
wvandijk38@gmail.com en 

secretariaat@heiligeodaparochie.nl  

Aan: Voorzitter Mgr. Rob Mutsaerts 
namens deze,  

vice-voorzitter Wim van Dijk 

van het Parochiebestuur H. Oda 
Mgr. Bekkersplein 1 
5491 EB  Sint-Oedenrode 
 
 

Ons kenmerk: AvR/JvR/26092021/H.Oda                                Sint-Oedenrode 26 september 2021  
 
Beste Wim,  
 
Allereerst willen wij Martien bedanken voor zijn e-mail van 23 september 2021 (21:13 uur), waarvan  
u een kopie heeft ontvangen. In dit e-mailbericht staat letterlijk het volgende geschreven:   
 

Voor wat betreft het woonadres in de administratie is het adres Hazendansweg 36 a              

in Zonhoven bekend voor het graf van uw ouders. 

Naar aanleiding daarvan willen wij u kenbaar maken dat de gemeente Meierijstad (voorheen: Sint-
Oedenrode) van het vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 15 januari 2013 resp. 27 januari 2015 ambtshalve valse 
naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) heeft ingebracht in de basisregistratie 
personen (BRP). Voor onze hoofdverblijfplaats (woonplaats) gegevens vanaf ons huwelijk op 5 juli 
1979 tot op heden (zie bijlage).   
 
Als gevolg van het gebruik van deze ambtshalve ingebrachte valse BRP-gegevens door derde 
partijen is daaruit een “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” ontstaan van ongekend grote omvang.  
 
Omdat J.E.M. van Rooij van Nunen een uitgezaaide borstkanker heeft en haar echtgenoot A.M.L. van 
Rooij en onze twee kinderen bij een eventueel overlijden van haar de problemen van deze door de 
gemeente Meierijstad (voorheen: Sint-Oedenrode) vanaf 15 januari 2013 BEWUST gecreëerde en 
BEWUST in stand gehouden “woonadresfraude” op dat moment niet over hen heen willen krijgen  
en wij voorzitter Mgr. Rob Mutsaerts van het Parochiebestuur H. Oda voor de gevolgen van deze 
“rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” willen beschermen, vindt u hieronder ingelast de wettelijke 
hoofdverblijfplaats (woonplaats) van het op 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen getrouwde 
echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) 
vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 tot op heden:  
 

Ingangsdatum  
 

De heer A.M.L. van Rooij   
(hoofdverblijfplaats) 
 
BSN: 093391225 

Mevrouw J.E.M. van Rooij van Nunen  
(hoofdverblijfplaats) 
 
BSN: 128731886 

 
05-07-1979  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 

 
12-08-2009  
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij)  

 
Status per heden  
26-09-2021 
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 
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Het wettelijke vestigingsadres van de onlosmakelijk aan het op 5 juli 1979 in gemeenschap van 
goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen 
(BSN: 128731886) verbonden bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032),  
Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479), waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) de eigenaar/bestuurder/directeur is, zijn als volgt: .    
 

Ingangsdatum  
  

Camping en Pensionstal 
“Dommeldal”  
(eigenaar A.M.L. van 
Rooij)  
 
 
KvK: 57035032 

Van Rooij  
Holding B.V. 
(bestuurder A.M.L. 
van Rooij) 
 
 
KvK: 17102683 

Ecologisch Kennis 
Centrum B.V.  
(directeur A.M.L. 
van Rooij) 
 
 
KvK: 16090111 

Administratiekantoor 
van Rooij Holding 
B.V.  
(bestuurder A.M.L. 
van Rooij) 
 
KvK: 17154479 

 
5-03-1998   
 

  
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 

 
9-04-2003  
 

  
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Oprichting)   
 

 
1-01-2007 
  

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(VOF) (Oprichting)   

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
1-01-2013   
 

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
(Eenmansbedrijf)  
(Oprichting)   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
Status per 
heden  
26-09-2021  

 

 
’t Achterom 9-9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
’t Achterom 9A 
5491 XD  
SINT OEDENRODE   
 

 
Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw vindt u hieronder ingelast de brief d.d. 13 september 2021 
(referentie 31229 /xyz38170) van het Rabobank Pensioenfonds aan J.E.M. van Rooij van Nunen,                
’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met de daaronder liggende brief d.d. 27 augustus 2021 
(kenmerk: JvRvN/27082021/RP) van J.E.M. van Rooij van Nunen aan het Rabobank Pensioenfonds 
met bijbehorend BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN (met de daaraan onlosmakelijk verbonden feitelijke en 
wettelijke onderbouw) getekend en afgestempeld door mr. M. Kniest, notaris te Boxtel (lees blz. 31 
t/m 49 hieronder).  
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J.E.M. van Rooij van Nunen   
’t Achterom 9A,  
5491 XD, Sint-Oedenrode 

  Aangetekend verstuurd   
 
Aan: Rabobank Pensioenfonds  
Postbus 113 
3454 ZJ De Meern 

Mijn kenmerk: JvRvN/27082021/RP                                   Sint-Oedenrode, 27 augustus 2021.    
 
 
Geachte Heer, Mevrouw,  
 
Naar aanleiding van uw brief d.d. 18 augustus 2021 (uw referentie 31229 / xyz38170) aan  
J.E.M. van Rooij- van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als onderwerp 
“Herinnering bewijs van in leven zijn” vindt u bijgevoegd mijn BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN  
(met de daaraan onlosmakelijk verbonden feitelijke en wettelijke onderbouw) getekend en 
afgestempeld door mr. M. Kniest, notaris te Boxtel (zie bijlage). Ik verzoek u kennis te nemen  
van de inhoud en die inhoud hierbij als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Omdat de situatie niet is veranderd, betekent dat ondergetekende J.E.M. van Rooij van Nunen  
(BSN: 128731886) nog steeds vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen is getrouwd met 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en nog steeds (ruim 42 jaar lang) haar hoofdverblijfplaats  
heeft in haar woning op het adres ‘t Achterom 9A, 5491 XD in Sint Oedenrode. Omdat ik al ruim  
42 jaar lang mijn hoofdverblijfplaats op het adres ‘t Achterom 9A, 5491 XD in Sint Oedenrode heb,  
- wat met bijgevoegd BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN (met de daaraan onlosmakelijk verbonden 
feitelijke en wettelijke onderbouw) getekend en afgestempeld door mr. M. Kniest, notaris te Boxtel,  
is bevestigd -, hoef ik als inwoner van Nederland wettelijk geen BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN  
toe te sturen, wat door het Rabobank Pensioenfonds in 2020 ook is geaccepteerd.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groeten  

 
 
 
 

J.E.M. van Rooij van Nunen  
(BSN: 128731886)  
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Bijlage  
 
Mijn BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN d.d. 30 juli 2020 (met de daaraan onlosmakelijk verbonden 
feitelijke en wettelijke onderbouw), getekend en afgestempeld door mr. M. Kniest, notaris  
te Boxtel (totaal 17 blz.).  
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Toelichting op BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN van J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886)     
 
Ondergetekende J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) is op 5 juli 1979 in gemeenschap 
van goederen getrouwd met A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en heeft als Nederlands 
Staatsburger en als EU-burger op grond van de volgende Nederlandse wetten, akten en contracten 
zich daarmee onlosmakelijk verbonden aan haar echtgenoot A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) tot 
de dood hen scheidt.  
  

1. Art. 81 Burgerlijk Wetboek Boek 1; Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand 
verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen.   
 

2. Artikel 169 en 151 Burgerlijk Wetboek Boek 1; Scheiding van tafel en bed kan worden 
verzocht op dezelfde grond en op dezelfde wijze als echtscheiding. Echtscheiding wordt op 
verzoek van één der echtgenoten uitgesproken, indien het huwelijk duurzaam ontwricht is.   
 

3. De op 5 juli 1979 door A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij -Van Nunen ondertekende 
huwelijksakte, waarin letterlijk het volgende staat opgenomen:   
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Op 5 juli 1979 zijn A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 
128731886) getrouwd en zijn toen gaan wonen in de tot woonhuis verbouwde stal en schuur op  
het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, waarbij het eigendom van de woningen op  
’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, is overgegaan van de ouders van A.M.L. van Rooij 
naar het in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225)  
en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886)(zie foto hieronder):  
 
 
  

 
 
Mijn schoonouders zijn blijven wonen in de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-
Oedenrode. Notarieel was geregeld dat zij daarin tot het eind van hun leven konden blijven wonen. 
Mijn schoonvader A.J. van Rooij is op 12 november 2003 overleden, waarna mijn schoonmoeder 
vanaf die datum alleen woonde in de voormalige boerderijwoning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD 
Sint-Oedenrode. Mijn schoonmoeder J.M. van Rooij van der Heijden, werd op hoge leeftijd in 2009 
zodanig hulpbehoevend dat het om veiligheids- en gezondheidsredenen onverantwoord was om haar 
nog alleen te laten wonen in de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 Sint-Oedenrode. Wij hebben 
dit toen simpel opgelost. Mijn schoonmoeder J.M. van Rooij van der Heijden is vanaf 12 augustus 
2009 gaan wonen in de woning ’t Achterom 9A, 5491 Sint-Oedenrode, waarin ik haar 24 uur per dag 
de verzorging kon geven die ze nodig had. Om te voorkomen dat als gevolg daarvan onze woning op 
het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, daarmee in de BRP (voorheen: GBA) als 
onbewoond geregistreerd zou komen te staan heeft mijn echtgenoot A.M.L. van Rooij zich vanaf die 
datum laten inschrijven bij de gemeente Sint-Oedenrode als wonende op het adres ’t Achterom 9, 
5491 XD, Sint-Oedenrode. In werkelijkheid ben ik na 9 augustus 2009 samen met mijn echtgenoot 
A.M.L. van Rooij blijven wonen in onze woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-
Oedenrode, waarin ook zijn bedrijven Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van 
Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. 
(KvK-nummer: 17154479) zijn gevestigd. Het gemengd landbouwbedrijf van mijn schoonouders, 
gevestigd op het adres ‘t Achterom 9-9A, 5491 Sint-Oedenrode, heeft mijn echtgenoot A.M.L. van 
Rooij overgenomen, waarbij de aan hem op 12 december 1989 verleende Milieuvergunning 
(Omgevingsvergunning), met als laatste op 20 juli 2007 gedane melding, onder de naam van 
Camping en Pensionstal “Dommeldal” is omgezet naar het hebben, houden en fokken van paarden 
en het hebben van een minicamping met 24 staanplaatsen. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u 
hieronder ingelast het gewaarmerkte uittreksel 7 september 2016 van de Kamer van Koophandel van 
Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), met als eigenaar A.M.L. van 
Rooij (BSN: 093391225), gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL).     

http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
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Met het hierboven ingelaste op 07-09-2016 om 11.01 uur door de Kamer van Koophandel 
vervaardigde gewaarmerkte uittreksel heeft u het wettelijke bewijs, welke juridisch bindend is, dat in 
deze authentieke akte staat opgenomen dat van Rooij, Adrianus Marius Lambertus (BSN: 0933.91. 
225) (zie foto op achterraam bedrijfsauto) vanaf 01-01-2013 de eigenaar is van zijn “eenmanszaak” 
Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), gevestigd op het adres  ’t Achterom 
9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, en derhalve ook van zijn onlosmakelijk daaraan verbonden 
bedrijfsauto Mitsubishi Pajero 3.2. DI GLS HRLS met kentekenplaat 73-VR-XL – welke thans nog 
steeds in zijn bezit is en op naam staat van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 
128731886), waarvan u de foto hieronder vindt ingelast.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.dommeldal.eu 
 

 

Dit betekent dat onder Vestigingsnummer: 000015269639 met als Handelsnaam: Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032) de woningen en bijbehorende 
bedrijfsgebouwen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, als ook op 
onderliggende percelen sectie P 525, P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare)  
-  waaraan onlosmakelijk zit verbonden de bedrijfsauto Mitsubishi Pajero 3.2. DI GLS HRLS  
met kentekenplaat 73-VR-XL - nog steeds in het bezit is van eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 
0933.91.225). Dit betekent tevens dat de door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
(thans: Meierijstad) op 12 december 1989 verleende Milieuvergunning (Omgevingsvergunning), met 
als laatste op 20 juli 2007 gedane melding, voor het houden van 78 paarden, 59 mestvarkens, het 
hebben van een recreatie, logies en ontbijtruimte met terras en het hebben van een minicamping voor 
maximaal 15 mobiele kampeermiddelen, bijbehorende verharde parkeerplaatsen en overige daarbij 
behorende voorzieningen, nog steeds op naam staat van eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 
0933.91.225), waarvan u enkele foto’s hieronder vindt ingelast  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.dommeldal.eu/
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Deze onherroepelijke beslissing van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode 
(thans: Meierijstad), waarbij aan eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) op het adres  
’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, als ook op onderliggende percelen sectie P 525, P526, 
P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (± 6 hectare), Milieuvergunning (Omgevingsvergunning) is 
verleend voor het houden van 78 paarden, 59 mestvarkens, het hebben van een recreatie, logies en 
ontbijtruimte met terras en het hebben van een minicamping voor maximaal 15 mobiele kampeer-
middelen, bijbehorende verharde parkeerplaatsen en overige daarbij behorende voorzieningen,  
is onherroepelijk. Daarbij is tevens vermeldenswaardig dat in de woning op het adres ’t Achterom 9A 
van eigenaar A..M.L. van Rooij ook zijn bedrijven Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 
16090111) met als directeur A.M.L. van Rooij, Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) met 
als bestuurder A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en Stichting Administratiekantoor van Rooij 
Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) met als bestuurder A.M.L. van Rooij zijn gevestigd.  
 
Als extra wettelijk bewijsstuk daarvoor vindt u hieronder ingelast het van de gemeente Sint-Oedenrode 
bij dagtekening d.d. 28 februari 2013 verkregen AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 
/WOZ-BESCHIKKING over het belastingjaar 2013 met als aanslagnummer 351423 aan A.M.L. van 
Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode. Daarmee heeft u het wettelijke bewijs dat A.M.L. van 

Rooij (BSN: 093391225) de wettelijke eigenaar is van de onroerende zaken de woningen op het 

adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode en de wettelijke (hoofd)gebruiker is van de 
woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode,      
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Als extra wettelijk bewijsstuk daarvoor vindt u hieronder ingelast het van de gemeente Sint-Oedenrode 
bij dagtekening d.d. 28 februari 2013 verkregen AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 
/WOZ-BESCHIKKING over het belastingjaar 2013 met als aanslagnummer 350694 aan J.E.M. van 
Rooij van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. Daarmee heeft u het wettelijke bewijs dat 
J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) - die vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen 
is getrouwd met A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) - de wettelijke (hoofd)gebruiker is van de 
woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode,     
 



20 november 2021: Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling aan de Publieke Rechtspersoon Waterschap De 
Dommel (KvK-nummer 17277734), voor deze Watergraaf Erik de Ridder van het Waterschap De Dommel (totaal: 144 blz.) 

 

©42 
 

 

 
 
Als extra wettelijk bewijsstuk daarvoor vindt u hieronder ingelast een kopie uit de basisregistratie 
personen (BRP) van J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) van 21 februari 2015. Daarin 
kunt u lezen dat J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) door burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode (thans: Meierijstad) op 21 februari 2015 nog ingeschreven stond als wonende  
in de woning ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin ook de bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032) met als eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225), Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), Van Rooij Holding B.V.(KvK-nummer: 17102683) met 
als bestuurder A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-
nummer: 16090111) met als directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) zijn gevestigd. Omdat 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen is getrouwd met 
J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) waarvan hij nooit van tafel en bed is gescheiden en 
daarmee fiscaal (als fiscaal partner) en sociaal (jaarlijkse AOW-opbouw van 2% voor getrouwd 
echtpaar) vanaf zijn huwelijk op 5 juli 1979 onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden, betekent dat  
de hoofdverblijfplaats van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) op 21 februari 2015 (en ook daarna)  
’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode moet zijn. Dit des te meer bovengenoemde bedrijven 
waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar, bestuurder en directeur is nooit naar het 
buitenland zijn verplaatst en het centrum van de activiteiten van deze bedrijven in Nederland ligt.  
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Hieronder vindt u ingelast het door A.M.L. (Ad) van Rooij, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode   
op 31 januari 2011 bij het registratiekantoor Houthalen-Helchteren onder register 62SP boek 017 
blad 016 vak 0055 geregistreerde huurcontract met bijbehorende wettelijke essentiële gedeelten uit 
onderliggende huurovereenkomst.     
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Het is in dit kader goed te weten dat de verhuurder het bovengenoemde geregistreerde 
HUURCONTRACT voor het echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van 
Nunen (BSN: 128731886) heeft achtergehouden met de voorkennis en wetenschap dat het college 
van burgemeester en schepenen van Zonhoven op de van de eigenaar op 23/02/2006 ontvangen 
STEDENBOUWKUNDIGE AANVRAAG d.d. 20/03/2006 voor het verbouwen van een voor 1962 
gebouwd woonhuis tot 3 woongelegenheden bij besluit van 15/05/2006 heeft geweigerd, welke 
beslissing dertig dagen nadien en derhalve vanaf 14/06/2006 onherroepelijk is geworden, wat 
betekent dat daartegen geen rechtsmiddel meer openstaat en deze onherroepelijke beslissing 
vanaf 14/06/2006 wettelijk bindend is voor alle betrokken geraakte derden. Daarmee heeft het 
college van burgemeester en schepenen van Zonhoven tevens onherroepelijk beslist dat er aan deze 
van voor 1962 daterende één woning wettelijk maar één huisnummer verbonden kan zijn en dat is 
Hazendansweg 36, 2520 Zonhoven (België). De gemeente Zonhoven heeft A.M.L. van Rooij  
(BSN: 093391225) van deze vanaf 14/06/2006  onherroepelijke beslissing d.d. 15/05/2006 van 
burgemeester en schepenen van Zonhoven op 29/11/2017 voor het eerst in kennis gesteld,  
wat betekent dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) vóór 29/11/2017 daarvan onmogelijk 
kennis kon hebben.  
 
In een op 24/11/2017 van gemachtigd ambtenaar (art. 126 N.G.W.) voor de burgemeester van de 
gemeente Zonhoven op 24/11/2017 verstrekte BEWIJS VAN BEWONING met historiek van de woning 
op het adres Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, is wettelijk komen vast te staan dat A.M.L. van Rooij 
(BSN: 093391225) en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) nooit hebben 
ingeschreven gestaan in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven als wonende in deze 
wettelijk enige woning Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven.   
 
Over “woonplaats” staat in artikel 32, lid 3o Gerechtelijk Wetboek (België) letterlijk het volgende 
geschreven:  
 

 

"woonplaats": de plaats waar de persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven als 

hebbende aldaar zijn hoofdverblijf; 

 

 
Dit betekent dat het echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen 
(BSN: 128731886) in deze wettelijk enige woning Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, ook nooit hun 
hoofdverblijf hebben gehad, maar andere natuurlijke personen. Dit betekent tevens dat de woning 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, wettelijk niet bestaat en derhalve ook nooit een 
hoofdverblijf kan zijn. Dit was bij de gemeente Sint-Oedenrode (thans Meierijstad), na afstemmend 
overleg daarover met de gemeente Zonhoven, op 15 januari 2013 bekend. Dit in tegenstelling met 
A.M.L. van Rooij die daarvan voor het eerst op 29/11/2017 kennis heeft gekregen.  
 
(15 januari 2013): Met deze voorkennis heeft Teamleider Klant Contact Centrum T.F.H.M. de Louw 
van de gemeente Sint-Oedenrode (thans Meierijstad) met een ambtshalve genomen besluit d.d. 5 
februari 2013 (nummer: 108643 109602), verstuurd naar de wettelijk niet bestaande woning 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, de natuurlijke persoon A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) 
vanaf 15 januari 2013 ambtshalve uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA) naar de wettelijk niet bestaande woning Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België), wat bij besluit d.d. 11 juni 2013 door burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode (thans Meierijstad) is overgenomen. Dit in tegenstelling met zijn echtgenote J.E.M. van 
Rooij van Nunen (BSN: 128731886) die na 15 januari 2013 in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA) bleef ingeschreven in haar woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD 
Sint-Oedenrode. Dit met de voorkennis en wetenschap dat het vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van 
goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen 
(BSN: 128731886), die vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 wettelijk onlosmakelijk aan elkaar zijn 
verbonden, fiscaal (als fiscaal partner) en sociaal (jaarlijkse AOW-opbouw van 2% voor getrouwd 
echtpaar) maar een hoofdverblijfplaats hebben en dat zijn hun eigen woningen op het adres  
’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waar ook hun bedrijven Camping en Pensionstal 
“Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032) met als eigenaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), 
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Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) met als bestuurder 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), Van Rooij Holding B.V.(KvK-nummer: 17102683) met als 
bestuurder A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-
nummer: 16090111) met als directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) zijn gevestigd. Dit des  
te meer bovengenoemde bedrijven waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar, 
bestuurder en directeur is nooit naar het buitenland zijn verplaatst en het centrum van de activiteiten 
van deze bedrijven in Nederland ligt. Hiermee hebben burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode (thans Meierijstad) zich onmiskenbaar schuldig gemaakt aan het plegen van adresfraude.     
 
(27 januari 2015): Met deze voorkennis heeft een voor ons onbekende ambtenaar van de  
gemeente Sint-Oedenrode, onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van toenmalig college van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (thans Meierijstad) na 19 maart 2015 de  
adres en woonplaatsgegevens van J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) vervalst in de 
basisregistratie personen (BRP) door daarin op te nemen dat J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 
128731886) op 27 januari 2015 is verhuisd naar BELGIЁ zonder gekende woonplaats en zonder 
gekend postadres. Dit met de voorkennis en wetenschap dat haar echtgenoot (fiscaal partner)  
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), waarmee zij vanaf haar huwelijk op 5 juli 1979 in gemeenschap 
van goederen is getrouwd en nooit van tafel en bed is gescheiden, door datzelfde college van 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode bij besluit d.d. 11 juni 2013 vanaf 15 januari 2013 
(ruim twee jaar eerder) ambtshalve is uitgeschreven naar de wettelijk niet bestaande woning 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België). Hiermee hebben burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode (thans Meierijstad) zich voor de tweede maal onmiskenbaar schuldig gemaakt aan 
het plegen van adresfraude.   
 
Met deze vanaf 15 januari 2013 ambtshalve ingebrachte valse naam, adres en woonplaatsgegevens 
(NAW-gegevens) van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en het na 19 maart 2015 vanaf 27 januari 
2015 vervalsen van de naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van J.E.M. van Rooij 
van Nunen (BSN: 128731886) in het geautomatiseerde gegevensbestand hebben burgemeester en 
wethouders van de gemeente Meierijstad als ook de burgemeester van Meierijstad (voorheen Sint-
Oedenrode) als “verwerkersverantwoordelijke” in zeer ernstige mate hun eigen “Privacyreglement 
gemeente Meierijstad 2018” en onderliggende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
overtreden. Hetzelfde geldt voor alle gebruikers van deze door burgemeester en wethouders van  
de gemeente Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode) ingebrachte valse naam, adres en 
woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van  A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij 
van Nunen (BSN: 128731886) in de basisregistratie personen (BRP).    
 
Het is in dit kader goed te weten dat het echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en                            
J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) over deze adresfraude een klacht met burgerlijke 
partijstelling heeft neergelegd bij onderzoeksrechter S. GORRÉ van de rechtbank van eerste  
aanleg Limburg, afdeling Hasselt (België), welke door haar reeds in behandeling is genomen.  
Als wettelijk bewijs daarvoor vindt U hieronder ingelast de door onderzoeksrechter S. GORRÉ  
van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, aan dhr, en mevr, VAN ROOIJ-VAN 
NUNEN, Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, verstuurde brief d.d. 5 juli 2018 (dossier: 00/1000):  
 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-113355.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-113355.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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In deze brief d.d. 5 juli 2018 heeft onderzoeksrechter S. GORRÉ van de rechtbank van eerste aanleg 
Limburg ons bericht dat zij de procureur des konings heeft verzocht om dit te onderzoeken ten einde 
te handelen als naar recht. Dit onderzoek is nog steeds lopende.   
 
Zolang de procureur des konings het in opdracht van onderzoeksrechter S. GORRÉ van de  
rechtbank van eerste aanleg Limburg gestarte onderzoek nog niet heeft afgerond en zolang lopende 
dit onderzoek in deze wettelijk enige woning Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, nog andere 
natuurlijke personen staan ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven, 
betekent dat het echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 
128731886) ook in deze wettelijk enige woning Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, nooit hebben 
gewoond. Over “woonplaats” staat in artikel 32, lid 3o Gerechtelijk Wetboek (België) namelijk letterlijk 
het volgende geschreven:  
 

 
"woonplaats": de plaats waar de persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven als 

hebbende aldaar zijn hoofdverblijf; 

 
Dit betekent dat met inachtneming van de hierboven ingelaste wettelijke bewijsstukken (welke wij met 
nog veel meer wettelijke bewijsstukken kunnen aanvullen) de naam, adres en woonplaatsgegevens 
(NAW-gegevens) van  A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 
128731886) vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 tot op heden als volgt zijn:  
 

 Ingangsdatum  
 

De heer A.M.L. van Rooij   
 
BSN: 093391225 

Mevrouw J.E.M. van Rooij van Nunen  
 
BSN: 128731886 

 
5-07-1979  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 

 
12-08-2009  
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij)  
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Status per heden  
29-07-2020  
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 

 
Met inachtneming van de hierboven ingelaste wettelijke bewijsstukken (welke wij met nog veel meer 
wettelijke bewijsstukken kunnen aanvullen) is tevens duidelijk dat ondergetekende J.E.M. van Rooij 
van Nunen (BSN: 128731886) binnen geen enkele gemeente een BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN kan 
laten ondertekenen. Omdat onze notaris dat wel kan met deze wettelijke achtergrondinformatie en een 
ambtenaar niet, richt ondergetekende J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) aan haar 
notaris mr. M. Kniest, Breukelsestraat 109, 5281 HC Boxtel, dan ook het verzoek om deze door mij 
naar waarheid ingevulde BEWIJS VAN IN LEVEN ZIJN (zie blz. 1 en 2 hierboven) te ondertekenen 
en te voorzien van een datum en stempel, zodat ik die op 5 augustus 2020 aan de balie van uw 
kantoor kan komen ophalen en naar mijn Rabobank Pensioenfonds kan sturen.                 
 
Getekend door:  
 

 
 
 
 

J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886)   
wettelijk wonende in haar eigen woning op het adres 
 ’t Achterom 9A, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
 
============================================================================= 
 
Voor eerste aanvullend wettelijk bewijs vindt u hieronder ingelast het door de Minister van 
Veiligheid en Justitie, namens deze het College van Procureurs-Generaal, namens deze de 
Hoofdofficier van Justitie mr. N.G. Zandee van het arrondissementparket Oost-Brabant, aan J.E.M. 
van Rooij van Nunen ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, verstuurde (van inhoud geschoonde) 
onherroepelijk BESLUIT d.d. 26 juli 2016 (kenmerk: 026/26142/16)  
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Met dit (van inhoud geschoonde) onherroepelijk BESLUIT d.d. 26 juli 2016 (kenmerk: 026/26142/16)  
heeft de Minister van Veiligheid en Justitie, namens deze het College van Procureurs-Generaal, 
namens deze de Hoofdofficier van Justitie mr. N.G. Zandee van het arrondissementsparket Oost-
Brabant, beslist dat de door burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode) 
vanaf  27 januari 2015 ambtshalve in de basisregistratie personen (BRP) gedane uitschrijving van 
J.E.M. van Rooij van Nunen naar BELGIË, zonder gekende woon- of verblijfplaats, vals is.  
 
Voor tweede aanvullend wettelijk bewijs vindt u hieronder ingelast de door DE MINISTER  
VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKS-RELATIES bij brief d.d. 31 augustus 2020  
aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. de heer A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD  
Sint-Oedenrode, verstuurde door Koning Willem Alexander en de Minister van Binnenlandse Zaken  
en Koninkrijksrelaties BIJ DE GRATIE GODS bij KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020,  
nr. 2020001560 (van inhoud geschoonde) in rechte onaantastbare beslissing.  
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Met dit (van inhoud geschoonde) in rechte onaantastbaar KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020,  
nr. 2020001560, hebben Koning Willem Alexander en de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties BIJ DE GRATIE GODS beslist dat de door burgemeester en wethouders van 
Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode) vanaf 15 januari 2013 ambtshalve in de basisregistratie 
personen (BRP) gedane uitschrijving van A.M.L. van Rooij naar de wettelijk niet bestaande woning 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) vals is.  
 
Voor derde aanvullend wettelijk bewijs vindt u hieronder ingelast de door het gerechtsbestuur van 
de rechtbank Oost-Brabant, voorzien van de handtekening van President P.F.M. Messer- Dinnissen,   
aan de heer A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, bij brief d.d. 19 november 
2020 (kenmerk: 05688/Kl dossiers1148) van inhoud geschoonde verstuurde beslissing.   
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Met deze (van inhoud geschoonde) beslissing d.d. 19 november 2020 heeft het gerechtsbestuur  
van de rechtbank Oost-Brabant, onder voorzitterschap van president P.F.M. Messer- Dinnissen, 
onherroepelijk beslist dat de door burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen Sint-
Oedenrode) vanaf 15 januari 2013 ambtshalve in de basisregistratie personen (BRP) gedane 
uitschrijving van A.M.L. van Rooij naar de wettelijk niet bestaande woning Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven (België) vals is.  
 
Voor vierde aanvullend wettelijk bewijs vindt u hieronder ingelast de door de vaste commissie voor 
Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij brief d.d. 16 september 2021 
(kenmerk: 2021Z12811/2021D33111) aan de heer A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD  
Sint-Oedenrode (van inhoud geschoonde) verstuurde besluit.  
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Met dit (van inhoud geschoonde) besluit d.d. 16 september 2021 heeft de vaste commissie voor 
justitie en veiligheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal onherroepelijk beslist dat de door 
burgemeester en wethouders van Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode) vanaf 15 januari 2013 
ambtshalve in de basisregistratie personen (BRP) gedane uitschrijving van A.M.L. van Rooij naar  
de wettelijk niet bestaande woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) vals is.  
 
Voor vijfde wettelijk bewijs vindt u hieronder ingelast de van inhoud geschoonde “Afsprakenkaart” 
d.d. 3 september 2021 (10:14 uur) van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven aan J.E.M. van Rooij 
van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.   
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Op grond van de hierboven ingelaste feitelijke en wettelijke bewijsstukken willen wij u vragen om  
bij het overlijden van J.E.M. van Rooij van Nunen niet de door de gemeente Meierijstad (voorheen: 
Sint-Oedenrode) vanaf 15 januari 2013 resp. 27 januari 2015 ambtshalve valse ingebrachte naam, 
adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) in de basisregistratie personen (BRP) te gebruiken, 
waarmee door burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode) 
al maar liefst 8,5 jaar lang de meest ernstige “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” zijn gepleegd.  
 
Wij willen u dan ook vragen om in het registratiesysteem van onze Parochie Heilige Oda te Sint-
Oedenrode van het op 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van 
Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) de volgende 
hoofdverblijfplaats (woonplaats) gegevens op te nemen.  
 

Ingangsdatum  
 

De heer A.M.L. van Rooij   
(hoofdverblijfplaats) 
 
BSN: 093391225 

Mevrouw J.E.M. van Rooij van Nunen  
(hoofdverblijfplaats) 
 
BSN: 128731886 

 
05-07-1979  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 

 
12-08-2009  
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij)  

 
Status per heden  
26-09-2021 
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 

 
 
Tevens willen wij u vragen om deze brief toe te voegen aan het dossier dat u heeft aangelegd op 
naam van het op 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij  
en J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode.   
 
Een schriftelijke bevestiging daarvan zien wij graag bij brief te richten aan:  
 

A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, 
’t Achterom 9-9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode,  

 
te versturen naar onze e-mail a.vanrooij53@gmail.com spoedig tegemoet, zodat wij daarmee de 
bevestiging hebben gekregen dat bij onze Parochie Heilige Oda te Sint-Oedenrode de wettelijk juiste 
naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van het echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. 
van Rooij van Nunen staan geregistreerd.    
 
Voor eventuele vragen hierover kunt u bellen op telefoonnummer: 06-57246530.  
 
Met vriendelijke groeten 

 
 
  
 

 
A.M.L. (Ad) van Rooij en J.E.M. (Annelies) van Rooij van Nunen, 
 
============================================================================= 

 

https://www.heiligeodaparochie.nl/
mailto:a.vanrooij53@gmail.com
https://www.heiligeodaparochie.nl/
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Gebleken is dat niet alleen de gemeente Meierijstad aan het bedrijf Thorbecke 
B.V. (KvK-nummer 05062416), onder aansturing van Leijn de Wolf (Algemeen 
Directeur en aandeelhouder)(zie foto links) en Piter Holwerda (commercieel 
directeur en aandeelhouder)(zie foto rechts), opdracht heeft gegeven tot                  
het leveren van hun diensten om daarmee (van binnenuit naar buiten toe en 

vervolgens weer van buiten naar binnen) “Cybercrime-misdrijven” te kunnen plegen, waarbij 
betreffende gepleegde “Cybercrime-misdrijven” met behulp van de vele voor het bedrijf Thorbecke 
B.V. (KvK-nummer 05062416) werkzame juristen (lees blz. 62 en 63) in de “rechtsstaat 
ondermijnende doofpot” worden gehouden. Het betreffen maar liefst de volgende hieronder ingelaste 
gemeenten en organen die gebruik maken van deze diensten van het bedrijf Thorbecke B.V. (KvK-
nummer 05062416), wat het grote voorbeeld is van VVD-Minister-President Mark Rutte, en waarover 
de huidige strijd om het Binnenhof gaat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meierijstad
https://www.thorbecke.nl/
https://www.thorbecke.nl/
https://nl.linkedin.com/in/leijndewolf
https://nl.linkedin.com/in/piterholwerda/nl
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.thorbecke.nl/
https://www.thorbecke.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.thorbecke.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Rutte
https://nl.linkedin.com/in/leijndewolf
https://nl.linkedin.com/in/piterholwerda/nl
https://www.thorbecke.nl/over-ons/opdrachtgevers-informatiemanagement
https://visie.eo.nl/artikel/2021/02/johan-rudolph-thorbecke-het-grote-voorbeeld-van-mark-rutte-in-de-strijd
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https://www.thorbecke.nl/over-ons/opdrachtgevers-informatiemanagement
https://www.thorbecke.nl/over-ons/opdrachtgevers-gegevensbeheer
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https://www.thorbecke.nl/over-ons/opdrachtgevers-gegevensbeheer
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https://www.thorbecke.nl/over-ons/opdrachtgevers-gegevensbeheer
https://www.thorbecke.nl/over-ons/opdrachtgevers-vastgoedtaxaties
https://www.thorbecke.nl/over-ons/opdrachtgevers-vastgoedtaxaties
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https://www.thorbecke.nl/over-ons/opdrachtgevers-vastgoedtaxaties
https://www.thorbecke.nl/over-ons/opdrachtgevers-vastgoedtaxaties
https://www.thorbecke.nl/over-ons/opdrachtgevers-juridische-zaken
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Zoals u hierboven (op blz. 57) kunt gelezen heeft de Publieke Rechtspersoon 
Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019) aan het bedrijf Thorbecke B.V. 
(KvK-nummer 05062416), onder aansturing van Leijn de Wolf (Algemeen 
Directeur en aandeelhouder)(zie foto links) en Piter Holwerda (commercieel 
directeur en aandeelhouder)(zie foto rechts) opdracht gegeven tot het leveren 

van hun diensten om daarmee (van binnenuit naar buiten toe en vervolgens weer van buiten naar 
binnen) “Cybercrime-misdrijven” te kunnen plegen, waarbij betreffende gepleegde “Cybercrime-
misdrijven” met behulp van de vele voor het bedrijf Thorbecke B.V. (KvK-nummer 05062416) 
werkzame juristen (zie blz. 62 en 63) in de “rechtsstaat ondermijnende doofpot” worden gehouden.        

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meierijstad
https://www.thorbecke.nl/
https://nl.linkedin.com/in/leijndewolf
https://nl.linkedin.com/in/piterholwerda/nl
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.thorbecke.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.thorbecke.nl/over-ons/opdrachtgevers-juridische-zaken
https://www.thorbecke.nl/over-ons/opdrachtgever-aan-het-woord-gemeente-franekeradeel
https://nl.linkedin.com/in/leijndewolf
https://nl.linkedin.com/in/piterholwerda/nl
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https://www.thorbecke.nl/over-ons/medewerkers
https://www.thorbecke.nl/over-ons/medewerkers
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Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het bewijs dat in opdracht van 
de Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019) de voor 
het bedrijf Thorbecke B.V. (KvK-nummer 05062416) werkende adviseur Hans van 
Vulpen (zie foto), waaraan de gemeente Meierijstad al eerder opdrachten heeft 
gegeven, als projectleider is gedetacheerd voor het aansluiten van het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet en ook voor het aanschaffen en implementeren van de nodige 

software pakketten om daarmee (van binnenuit naar buiten toe en vervolgens weer van buiten naar 
binnen) “Cybercrime-misdrijven” te kunnen plegen, waarbij betreffende gepleegde “Cybercrime-
misdrijven” met behulp van de vele voor het bedrijf Thorbecke B.V. (KvK-nummer 05062416) 
werkzame juristen (zie blz. 62 en 63) in de “rechtsstaat ondermijnende doofpot” worden gehouden.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 
66723019) heeft de voor het bedrijf Thorbecke B.V. (KvK-nummer 
05062416) werkende adviseur Hans van Vulpen (zie foto links), 
waaraan de gemeente Meierijstad al eerder opdrachten heeft gegeven, 
als projectleider gedetacheerd voor het aansluiten van het Digitaal 

Stelsel Omgevingswet en ook voor het aanschaffen en implementeren van de nodige software 
pakketten, onder aansturing van Leijn de Wolf (Algemeen Directeur en aandeelhouder)(zie foto 
midden) en Piter Holwerda (commercieel directeur en aandeelhouder)(zie foto rechts), om daarmee 
(van binnenuit naar buiten toe en vervolgens weer van buiten naar binnen) “Cybercrime-misdrijven”              
te kunnen plegen, waarbij betreffende gepleegde “Cybercrime-misdrijven” met behulp van de vele 
voor het bedrijf Thorbecke B.V. (KvK-nummer 05062416) werkzame juristen (zie blz. 62 en 63) in             
de “rechtsstaat ondermijnende doofpot” worden gehouden.             

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meierijstad
https://www.thorbecke.nl/
https://www.thorbecke.nl/over-ons/medewerker-aan-het-woord-hans-van-vulpen
https://www.thorbecke.nl/over-ons/medewerker-aan-het-woord-hans-van-vulpen
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.thorbecke.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meierijstad
https://www.thorbecke.nl/
https://www.thorbecke.nl/over-ons/medewerker-aan-het-woord-hans-van-vulpen
https://nl.linkedin.com/in/leijndewolf
https://nl.linkedin.com/in/piterholwerda/nl
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.thorbecke.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.thorbecke.nl/over-ons/medewerker-aan-het-woord-hans-van-vulpen
https://nl.linkedin.com/in/leijndewolf
https://nl.linkedin.com/in/piterholwerda/nl
https://www.thorbecke.nl/over-ons/medewerker-aan-het-woord-hans-van-vulpen
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.              

    
 
Veroorzakend voormalig 
burgmeester Peter 
Maas van Sint-
Oedenrode (CDA)  

 
 

 

Veroorzakend 
voormalig wethouder  
Cees van Rossum van 
Sint-Oedenrode (CDA) 
(is niet meer aktief) 

 
Veroorzakend 
voormalig wethouder 
René Dekkers van Sint-
Oedenrode (VVD) 

 

 
Veroorzakend 
voormalig wethouder 
Jeanne Hendriks-van 
Kemenade van Sint-
Oedenrode (HvR/PvdA) 
 

 
Het zijn deze vier personen: burgemeester Peter Maas (CDA) en de wethouders Cees van 
Rossum (CDA), René Dekkers (VVD) en Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA)  
van de gemeente Sint-Oedenrode die vanaf 15 januari 2013 de naam, adres en woonplaats 
gegevens (NAW-gegevens) van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (vanaf 6 januari 2014 Wet basisregistratie personen)  
ambtshalve hebben vervalst naar de wettelijk niet bestaande woning Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (België), waardoor alle in deze Ingebrekestelling beschreven “rechtsstaat 
ondermijnende gepleegde misdrijven ” zijn ontstaan.  
 

  
Veroorzakend voormalig burgemeester Peter Maas (zie foto)(CDA) was 
vanaf november 2003 tot januari 2017 burgmeester van Sint-Oedenrode. 
Zie de volgende (gelijktijdige) functies: 

• vanaf januari 2013 – heden alleen zelfstandig bevoegd voorzitter 
van de private “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” 
(KvK-nummer 17202446); 

• vanaf november 2003 - januari 2017 Burgemeester van Sint-
Oedenrode; 

• vanaf november 2016 - januari 2019 Burgemeester van Bladel; 

• vanaf januari 1995 – december 2003 DB-lid Waterschap Aa en 
Maas; 

• vanaf april 1994 – november 2003 Wethouder gemeente Deurne 
 

 

 
Veroorzakend voormalig wethouder Jeanne Hendriks-van Kemenade  
(zie foto)(HvR/PvdA) was vanaf april 2006 tot december 2016 wethouder 
van de gemeente Sint-Oedenrode en is thans:    
 

• heden lid van de raad van commissarissen van de Rabobank Hart 
van De Meierij, samen met Herman Sips (voorzitter), Caspar 
Looijaard en Maarten van der Vaart (LEES HIER); 

• vanaf juli 2017 – heden Projectmanager gemeente Helmond.  

• vanaf februari 2017 – heden strategisch adviseur van advies en 
ingenieursbureau Hendriks te Sint-Oedenrode.    

https://www.bd.nl/meierij/experimenten-moeten-festivals-als-paaspop-veiliger-maken~ad759fb6/145844030/
https://www.bd.nl/meierij/experimenten-moeten-festivals-als-paaspop-veiliger-maken~ad759fb6/145844030/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1308818/wethouder-van-rossum-van-sint-oedenrode-neemt-afscheid-van-het-cda-wil-alleen-verder
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/a52e07cd-313f-43b2-9f32-4f696ce58268?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1308818/wethouder-van-rossum-van-sint-oedenrode-neemt-afscheid-van-het-cda-wil-alleen-verder
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1308818/wethouder-van-rossum-van-sint-oedenrode-neemt-afscheid-van-het-cda-wil-alleen-verder
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/a52e07cd-313f-43b2-9f32-4f696ce58268?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/versterking-strafrechtelijke-aanpak-ondermijnende
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/versterking-strafrechtelijke-aanpak-ondermijnende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
http://rtr-nl.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Oedenrode
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladel_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deurne_(Noord-Brabant)
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://www.helmond.nl/inwoner
https://www.bd.nl/meierij/experimenten-moeten-festivals-als-paaspop-veiliger-maken~ad759fb6/145844030/
file:///C:/Users/Gebruiker/Documents/2018%20alles%20vanaf%2029%20sept%202018/2021%20Marjo/Cees%20van%20Rossum
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/a52e07cd-313f-43b2-9f32-4f696ce58268?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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Veroorzakend voormalig wethouder René Dekkers (zie foto) was vanaf 
april 2006 tot april 2014 wethouder van de gemeente Sint-Oedenrode en  
is thans:    

• vanaf juli 2017 – heden lid algemeen bestuur waterschap de 
Dommel;   

• vanaf juli 2019 – heden Voorzitter commissie Bestuur waterschap 
de Dommel;   

• vanaf april 2015 – heden Lid werkgroep bestuurlijke vernieuwing 
waterschap de Dommel;   

• vanaf januari 1980 – heden agrarisch ondernemer;   
 

 
Dit voormalige college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (zijnde: burgemeester 
Peter Maas en de wethouders Cees van Rossum, René Dekkers en Jeanne Hendriks-van Kemenade 
(zie foto’s hierboven) hebben vanaf 15 januari 2013 de naam, adres en woonplaats gegevens 
(NAW-gegevens) van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (vanaf 6 januari 2014 Wet basisregistratie personen) ambtshalve vervalst naar 
de wettelijk niet bestaande woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), welke door de 
opvolgende colleges van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (vanaf 1 januari 2017 
Meierijstad) zijn overgenomen.  
 

      
Burgemeester 

Kees van Rooij  
van Meierijstad 

(CDA) 

Wethouder  

Jan Goijaarts van 

Meierijstad 

(CDA) 

Wethouder  

Rik Compagne 

van Meierijstad 

(HIER) 

Wethouder  

Harry van 
Rooijen van 

Meierijstad 
(VVD)  

 

Wethouder  

Coby van der Pas 
van Meierijstad 

(CDA)  

Wethouder  

Menno 
Roozendaal van 

Meierijstad 
(PvdA)  

 
Dit huidig college van burgemeester en wethouders van Meierijstad (zijnde: burgemeester Kees van 
Rooij en Jan Goijaarts, Rik Compagne, Harry van Rooijen, Coby van der Pas-van Nuland en Menno 
Roozendaal (zie foto’s hierboven) hebben deze vanaf 15 januari 2013 door het voormalig college 
van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (zijnde: burgemeester Peter Maas en de 
wethouders Cees van Rossum, René Dekkers en Jeanne Hendriks-van Kemenade van Sint-
Oedenrode ingebrachte ambtshalve vervalsing van de naam, adres en woonplaats gegevens  
(NAW-gegevens) van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (vanaf 6 januari 2014 Wet basisregistratie personen) naar de wettelijk niet 
bestaande woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), overgenomen en weigeren dat 
ambtshalve retroactief te corrigeren, waartoe zij als “verwerkersverantwoordelijken” op grond van  
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk verplicht zijn, maar dat blijven 
weigeren ondanks onze honderden verzoeken daarom, welke allemaal worden DOODGEZWEGEN.  
 

Hoe extreem ver de Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 
66723019) onder aansturing van hun juridisch adviseur André Muller (zie foto), onder 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van Meierijstad en 
voormalige burgemeester en wethouders Sint-Oedenrode (zie foto’s hierboven) vanaf 
15 januari 2013 tot op heden (met misbruik van gemeenschapsgeld) met het uitbesteden 
van het plegen van deze “Cybercrime-misdrijven” aan het door het bedrijf Thorbecke B.V. 

(KvK-nummer 05062416) om daarmee zelf “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” te kunnen plegen 
zijn gegaan kunt u hieronder lezen.    
 
 

https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/a52e07cd-313f-43b2-9f32-4f696ce58268?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://www.dommel.nl/
https://www.dommel.nl/
https://www.dommel.nl/
https://www.dommel.nl/
https://www.dommel.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1308818/wethouder-van-rossum-van-sint-oedenrode-neemt-afscheid-van-het-cda-wil-alleen-verder
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/a52e07cd-313f-43b2-9f32-4f696ce58268?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad
https://www.meierijstad.nl/home/hj-rik-compagne_43053/
https://www.wijzijnhier.nu/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://schijndel-online.nl/vvd-meierijstad/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.cda.nl/noord-brabant/meierijstad
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
https://meierijstad.pvda.nl/
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.meierijstad.nl/home/hj-rik-compagne_43053/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/1308818/wethouder-van-rossum-van-sint-oedenrode-neemt-afscheid-van-het-cda-wil-alleen-verder
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/a52e07cd-313f-43b2-9f32-4f696ce58268?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/hart-van-de-meierij/organisatie/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meierijstad
https://nl.linkedin.com/in/andr%C3%A9-muller-7337b32a
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.thorbecke.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/a52e07cd-313f-43b2-9f32-4f696ce58268?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.meierijstad.nl/home/jhm-jan-goijaarts_3688/
https://www.meierijstad.nl/home/hj-rik-compagne_43053/
https://www.meierijstad.nl/home/hgwm-harry-van-rooijen_3691/
https://www.meierijstad.nl/home/drs-jcm-coby-van-der-pas-van-nuland_3697/
https://www.meierijstad.nl/home/mhb-menno-roozendaal-msc_3694/
https://nl.linkedin.com/in/andr%C3%A9-muller-7337b32a
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In deze “Ingebrekestelling met schade-
aansprakelijkheidstelling” aan bestuursvoorzitter 
Pauline Terwijn van de Raad van Bestuur van 
Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V., Dokter 
Kopstraat 2,  5835 DV Beugen, maken wij u 
kenbaar dat Rob van den Witteboer, werkzaam bij 
Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 
AC Sint-Oedenrode (zie foto), in opdracht van 
voormalig ambtenaar T. (Tina) Gruben-van den 
Hoek van de gemeente Sint-Oedenrode (thans: 
Meierijstad), onder bestuurlijke verantwoordelijk-
heid van burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode, in twaalf door Mark van Happen, 

directeur Van Happen Containers, Weijerbeemd 10, 5651 GN Eindhoven, geleverde containers op               
29 januari 2015, zonder een wettelijk vereiste grosse van een vonnis van de rechtbank, uit de 
(bedrijfs-)woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van 
Rooij (BSN: 0933.91.225) de wettelijke eigenaar is, waarin het voor de wet en Rooms-Katholieke kerk 
getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 
1287.31.886) vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 hun wettelijke hoofdverblijfplaats (woonadres) hebben 
en waarin de 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 politieke partij 

De Groenen (KvK: 40412264), de afdelingen Sint-Oedenrode (Meierijstad) en Heusden, waarvan 

A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) de eigenaar, directeur en bestuurder is, zijn gevestigd, alle 
eigendommen heeft gestolen die toebehoren aan het echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij 
van Nunen en aan bovengenoemde bedrijven.   

Het is in dit kader goed te weten dat veroorzakend voormalig CDA-burgemeester  
Peter Maas (zie foto) van Sint-Oedenrode, - in dezelfde maand januari 2013 als waarin 
hij vanaf 15 januari 2013 enkel A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) ambtshalve heeft 
uitgeschreven naar de wettelijk nooit bestaande woning Hazendansweg 36A, 3502 
Zonhoven (België) waarin niemand kan wonen of verblijven -, hij zelfstandig voorzitter  
is geworden van de ”Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” (KvK-nummer 
17202446) waarin hij als voorzitter Alleen/zelfstandig bevoegd is. Deze “Stichting 

Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” (KvK-nummer 17202446) wordt door voormalig CDA-
burgemeester Peter Maas op Linkedin “Stichting Criminaliteitspreventie Oost-Brabant” genoemd, 
waarvan u het bewijs hieronder vindt ingelast:   
 

https://nl.linkedin.com/in/pauline-terwijn-9158a919
https://www.degroenen.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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Als wettelijk bewijs dat dit “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” (KvK-nummer 17202446) 
is waarvan veroorzakend voormalig CDA-burgemeester Peter Maas vanaf januari 2013 tot op heden 
de “alleen/zelfstandig bevoegde” voorzitter is, vindt u hieronder ingelast het op 4 april 2021 om 09.58 
uur uitgevaardigde gewaarmerkte uittreksel KvK-nummer 17202446.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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Zoals u kunt lezen zijn Cyril Johannes Driessen en Paulus Johannes Marinus (Jan) van 
Loosbroek (directeur LMS) ook bestuursleden van deze “Stichting Criminaliteitsbeheersing 
Oost-Brabant” (KvK-nummer 17202446) maar zijn niet alleen/zelfstandig bevoegd, wat 
betekent dat voormalig CDA-burgemeester Peter Maas (zie foto) van Sint-Oedenrode als 
alleen/zelfstandig bevoegde voorzitter hen in zijn dictatoriale macht heeft.  

 
Zoals u ook in betreffend gewaarmerkt uittreksel KvK-nummer 172024460 kunt lezen, beschikt                  
de “alleen/zelfstandig bevoegde” voorzitter Peter Maas (CDA) over de volgende website: 
www.criminee.nl. Op deze website staat onder meer letterlijk het volgende geschreven:  
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
http://www.criminee.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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RTR-NL is een samenwerkingsverband 

tussen publieke partners in veiligheid. 
RTR-NL is gericht op openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in 

gemeenten, ondersteund door cameratoezicht. 
 

 
 

Wat doet RTR-NL? 

RTR-NL staat voor 
samenwerken in veiligheid. 
RTR-NL ondersteunt partners 
in veiligheid met behulp van 
cameratoezicht op het gebied 
van openbare orde, 
veiligheid, leefbaarheid en 
criminaliteit. RTR-NL kent 
daartoe als programma’s 
Veilige Binnensteden, Veilige 
Bedrijventerreinen, Secure 
Lane, Overvaller Live in 
Beeld, Crowd management 
en Crowd control, en 
Bewaken en Beveiligen. 
Daarnaast ondersteund de 
RTR-NL gemeenten, 
brandweer, ambulancezorg 
en politie bij evenementen, 
incidenten en calamiteiten. 
 

 
 

Wat is RTR-NL? 

RTR-NL is een non-profit 
organisatie, die diensten 
levert op het gebied van 
proactief cameratoezicht in 
het publieke domein. RTR-NL 
is een stichting. 
De stichting wordt 
ondersteund door een 
centraal georganiseerde 
administratief en 
beheersmatig 
ondersteunende organisatie, 
met aan het hoofd de 
directeur RTR-NL. 
Het beheer van RTR-NL ligt 
bij een stichting. De stichting 
Regionale Toezicht Ruimte 
Gelderland-Zuid, alias RTR-
NL te Nijmegen. 
 

 
 

Hoe werkt RTR-NL? 

RTR-NL verzorgt proactief 
cameratoezicht in het 
publieke domein. De nadruk 
ligt dus op het voorkomen van 
openbare orde verstoringen, 
het voorkomen van overlast 
waar het betreft de veiligheid 
en leefbaarheid en het 
tegenhouden c.q. voorkomen 
van criminaliteit. Daarmee 
wordt het veiligheidsgevoel 
van bewoners, bezoekers en 
ondernemers van 
woonwijken, binnensteden, 
uitgaansgebieden, 
recreatiegebieden en 
bedrijventerreinen, vergroot 
en de heterdaadkracht van 
het reactieve 
overheidsoptreden bevorderd. 
 

 
 
Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs geleverd: 
 

• dat veroorzakend voormalig CDA-burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode, als 
alleen/zelfstandig bevoegde voorzitter van “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant”,  
vanaf januari 2013 tot op heden alle gemeenten in Oost-Brabant - waaronder de gemeenten 
Meierijstad en Heusden -, ondersteunt als ook de brandweer, politie bij evenementen en 
calamiteiten; 
 

• dat veroorzakend voormalig CDA-burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode, als 
alleen/zelfstandig bevoegde voorzitter van “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant”, 
vanaf januari 2013 tot op heden daarvoor de ondersteuning krijgt van een centraal 
georganiseerde administratief en beheersmatig ondersteunende organisatie, met aan het 
hoofd de directeur RTR-NL. Het beheer van RTR-NL ligt bij een stichting. De Stichting 
Regionale Toezicht Ruimte Gelderland-Zuid, alias RTR-NL te Nijmegen;  
 

• dat veroorzakend voormalig CDA-burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode, als 
alleen/zelfstandig bevoegde voorzitter van “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant”, 
met behulp van RTR-NL vanaf januari 2013 tot op heden zorgt voor proactief cameratoezicht in 
het publiek domein. De nadruk ligt dus bij het voorkomen van openbare orde verstoringen, het 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Oost-Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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voorkomen van overlast waar het betreft de veiligheid en leefbaarheid en het tegenhouden c.q. 
voorkomen van criminaliteit. Daarmee wordt het veiligheidsgevoel van bewoners, bezoekers en 
ondernemers van woonwijken, binnensteden, uitgaansgebieden en bedrijven terreinen, 
vergroot en de heterdaadkracht van het reactieve overheidsoptreden bevorderd.               
 

Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs geleverd dat veroorzakend voormalig CDA-
burgemeester Peter Maas (zie foto) van Sint-Oedenrode, - als alleen/zelfstandig 
bevoegde voorzitter van “Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant”, vanaf januari 
2013 tot op heden, - voor het ten uitvoer brengen van dit alles beschikt over een centraal 
georganiseerde administratief en beheersmatig ondersteunende organisatie, met aan 
het hoofd de directeur RTR-NL -, welke heden bestaat uit de volgende personen:        
              

 

Hylco Wijnants 

Algemeen Directeur 

 

•  

 

Leon Jansen 

Operationeel 

Coördinator Oost 

 

 

Wim Dang 

Operationeel 
Coördinator Oost 

 

 

Joost Kersten 

Regisseur Politie 

 

 

 

Jonathan Walg 

Regisseur Politie 

 

 

 

Gert Smit 

Financial Controller 

 

 

 

Marian Toonen 

Medewerkster 
Secretariaat 
Contacpersoon voor: 
Locatie Oost en Zuid 

 

 
 

 
 

TEAM 

 

www.criminee.nl 

 
 

Zoals u hierboven ziet heeft veroorzakend voormalig CDA-burgemeester Peter Maas  
(zie foto) van Sint-Oedenrode, - als alleen/zelfstandig bevoegde voorzitter van “Stichting 
Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” vanaf januari 2013 tot op heden, - op dit moment 
de beschikking over 1.) de gepensioneerde politieman Wim Dang, 2.) Regisseur Politie 
Joost Kersten (team Oost-Nederland) en 3.) Regisseur Politie Jonathan Walg (team 
Nijmegen). Op deze wijze heeft veroorzakend voormalig CDA-burgemeester Peter Maas  

(zie foto) van Sint-Oedenrode, vanaf januari 2013, - als alleen/zelfstandig bevoegde voorzitter van 
“Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” -, zich volledig weten te infiltreren binnen de  
gemeenten en politie van de regio Oost-Brabant met de bedoeling dat te gebruiken om onder de 
dekmantel van “Criminaliteitspreventie” grensoverschrijdende “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” 
te plegen van een omvang zoals Nederland die nog nooit heeft gekend, waarvan u de feitelijke en 
wettelijke onderbouw hierboven heeft kunnen lezen.     

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
http://rtr-nl.nl/index.php/over-rtr-nl/team/67-directie/148-hylco-wijnants
http://rtr-nl.nl/index.php/over-rtr-nl/team/65-team-rtr-nl/149-leon-jansen
http://rtr-nl.nl/index.php/over-rtr-nl/team/65-team-rtr-nl/151-wim-dang
http://rtr-nl.nl/index.php/over-rtr-nl/team/65-team-rtr-nl/161-joost-kersten
http://rtr-nl.nl/index.php/over-rtr-nl/team/65-team-rtr-nl/153-jonathan-walg
http://rtr-nl.nl/index.php/over-rtr-nl/team/68-backoffice/163-gert-smit
http://rtr-nl.nl/index.php/over-rtr-nl/team/68-backoffice/160-marian-toonen
http://www.criminee.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.linkedin.com/in/wim-dang-8951868a
https://www.linkedin.com/in/joost-kersten-09199b143?trk=people-guest_people_search-card
https://nl.linkedin.com/in/jonathan-walg-98b82b33
https://nl.linkedin.com/in/jonathan-walg-98b82b33
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Oost-Brabant
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
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Het is in dit kader goed te weten dat voormalig 
veroorzakend CDA-burgemeester Peter Maas  
(zie foto) van Sint-Oedenrode (die met het vanaf  
15 januari 2013 ambtshalve vervalsen van de 
woonplaatsgegevens van A.M.L. van Rooij in de 
basisregistratie personen de basis heeft gelegd  
van deze gigantisch grote misdaad) gebruik heeft 
gemaakt van zijn functie als alleen/zelfstandig 
bevoegd voorzitter van de private ”Stichting 

Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” (KvK-nummer 17202446) om,- met de hulp van het aan  
hem ondergeschikte bestuurslid Jan van Loosbroek (directeur LMS), die vanuit die functie nauw 
samenwerkt met: 1.) Ministerie van Justitie en Veiligheid: 2.) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport: 3.) Ministerie van Defensie - Koninklijke Marechaussee: 4.) Nationale Politie: 5.) Nationale 
Brandweer 6.) Veiligheidsberaad: 7.) Veiligheidsregio's: 8.) Ambulancezorg Nederland en 9.) 
Regionale Ambulance Voorzieningen (LEES HIER) -, de vanuit LMS aangestuurde ambtenaren, 
politie, brandweer, etc. heeft gebruikt om Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-
Oedenrode (zie foto) behulpzaam te zijn om op 29 januari 2015, zonder een wettelijk vereiste 
grosse van een vonnis van de rechtbank, in twaalf containers alle eigendommen te stelen uit de 
(bedrijfs-)woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van 
Rooij (BSN: 0933.91.225) de wettelijke eigenaar is, waarin het voor de wet en Rooms-Katholieke kerk 
getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 
1287.31.886) vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 hun wettelijke hoofdverblijfplaats (woonadres) hebben 
en waarin de 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 politieke partij 
De Groenen (KvK: 40412264), de afdelingen Sint-Oedenrode (Meierijstad) en Heusden, waarvan 
A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) de eigenaar, directeur en bestuurder is, zijn gevestigd.  
 
Na dit alles zonder een wettelijk vereiste grosse van een vonnis van de rechtbank in twaalf 
containers te hebben gestolen heeft de voor de gemeente Meierijstad werkzame katvanger B.C.M. 
Jansen, wonende op het adres Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, vanaf 19 maart 2015 
onze twee brievenbussen op de adressen ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode van een slot 
voorzien, waardoor het voor de wet en Rooms-Katholieke kerk getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij 
(BSN: 0933.91.225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 1287.31.886) vanaf 19 maart 2015 op hun 
hoofdverblijfplaats (woonadres) ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, als ook de daarin zittende 
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 politieke partij 

De Groenen (KvK: 40412264), de afdelingen Sint-Oedenrode (Meierijstad) en Heusden, waarvan 

A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) de eigenaar, directeur en bestuurder is, geen post meer hebben 
kunnen ontvangen. De door burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (Meierijstad) vanaf 19 
maart 2015 vals ingeschreven “spookbewoners” in de basisregistratie personen (BRP) hebben vanaf 
19 maart 2015 (5,5 jaar lang) al onze post gestolen, wat tot op de dag van vandaag blijft voortduren. 

Hiermee is dan ook onmiskenbaar sprake van het plegen van “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” 

door de gemeente Sint-Oedenrode in samenspanning met de bedrijven Van Kaathoven Logistics 
B.V. te Sint-Oedenrode, Van Happen Containers te Eindhoven, katvanger B.C.M. Jansen en de vanaf 
19 maart 2015 door de gemeente Sint-Oedenrode (Meierijstad) vals ingeschreven “spookbewoners”  
in de basisregistratie personen (BRP) op de adressen ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode  
in samenspanning met alle gebruikers (waaronder de Staat der Nederlanden) die deze vals 
ingebrachte BRP-gegevens van betreffende “spookbewoners” op de adressen ’t Achterom 9-9A,  
5491 XD Sint-Oedenrode, vanaf 18 maart 2015 tot op heden hebben gebruikt.   
 

Met het (van binnenuit naar buiten toe en vervolgens weer van 
buiten naar binnen) plegen van “Cybercrime-misdrijven” door 
de Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-
nummer 66723019) met de hulp van het bedrijf Thorbecke B.V. 
(KvK-nummer 05062416), onder aansturing van Leijn de Wolf 

(Algemeen Directeur en aandeelhouder)(zie 1e foto links) en Piter Holwerda (commercieel directeur 
en aandeelhouder)(zie 2e foto links), kunnen voormalig veroorzakend CDA-burgemeester Peter 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://www.landelijkemeldkamer.org/over-de-lms/aansturing-en-overlegorganen.html
https://www.veiligheidsberaad.nl/landelijke-meldkamer/
https://www.degroenen.nl/
https://www.degroenen.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staat_der_Nederlanden
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meierijstad
https://www.thorbecke.nl/
https://nl.linkedin.com/in/leijndewolf
https://nl.linkedin.com/in/piterholwerda/nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.linkedin.com/in/leijndewolf
https://nl.linkedin.com/in/piterholwerda/nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
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Maas van Sint-Oedenrode (zie 3e foto links) en opvolgend CDA-burgemeester Kees van Rooij van 
Meierijstad (zie foto rechts) hun vanaf 15 januari 2013 ambtshalve gedane valse uitschrijving van 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) uit de gemeentelijk basisadministratie personen (GBA) naar de 
wettelijk nooit bestaande woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), waarin niemand ook 
maar ooit zijn hoofdverblijfplaats (woonadres) kan hebben, geen verandering brengen. Ook niet met 
het laten staan van deze vanaf 15 januari 2013 gedane ambshalve uitschrijving in de basisregistratie 
personen (BRP) van de gemeente Meierijstad door het huidige hiervoor bestuurlijke verantwoordelijke 
college van burgemeester en wethouders van Meierijstad. De feiten zijn thans als volgt:    
 
Met het (van binnenuit naar buiten toe en vervolgens weer van buiten naar binnen) plegen van 
“Cybercrime-misdrijven” door Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 
66723019), met de hulp van het bedrijf Thorbecke B.V. (KvK-nummer 05062416) onder aansturing 
van Leijn de Wolf (Algemeen Directeur en aandeelhouder) en Piter Holwerda (commercieel directeur 
en aandeelhouder), hebben voormalig CDA-burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode en 
opvolgend CDA-burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad weten te bereiken dat als gevolg 
daarvan  vanaf 19 maart 2015 meerdere “spookbewoners” hebben ingeschreven gestaan in de 
basisregistratie personen (BRP) in de woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, van eigenaar A.M.L. van Rooij, waarin het voor de wet en Rooms-Katholieke kerk 
getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 
1287.31.886) vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 hun wettelijke hoofdverblijfplaats (woonadres) hebben 
en waarin de 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 politieke partij 
De Groenen (KvK: 40412264), de afdelingen Sint-Oedenrode (Meierijstad) en Heusden, waarvan 
A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) de eigenaar, directeur en bestuurder is, zijn gevestigd.  
Vanaf omstreeks 2016-2017 tot op heden zijn dat de volgende “spookbewoners”.  
 

1. P.B.T. Jansen (zoon van katvanger B.C.M. Jansen) die (als spookbewoner) in de 
basisregistratie personen (BRP) vals staat ingeschreven als wonende in mijn woning op           
het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin ook mijn bedrijf Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032) is gevestigd en waarin A.M.L. van Rooij 
(BSN: 0933.91.225) vanaf 12 augustus 2009 zijn wettelijke hoofdverblijfplaats heeft.    
 

2. Lara Pennings (partner van P.B.T. Jansen) die (als spookbewoner) in de basisregistratie 
personen (BRP) vals staat ingeschreven als wonende in mijn woning op het adres ’t Achterom 
9, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin ook mijn bedrijf Camping en Pensionstal “Dommeldal” 
(KvK-nummer: 57035032) is gevestigd en waarin A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) vanaf           
12 augustus 2009 zijn wettelijke hoofdverblijfplaats heeft.      

 
3. A.A.M.J. Jansen (dochter van katvanger B.C.M. Jansen) die (als spookbewoner) in de 

basisregistratie personen (BRP) vals staat ingeschreven als wonende in mijn woning op                  
het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarin ook mijn bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V.                   
(KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) en Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) zijn gevestigd en               
waarin mijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 1287.31.886) vanaf haar huwelijk          
op 5 juli 1979 met A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) haar wettelijke hoofdverblijfplaats heeft. 

 
Het zijn de “spookbewoners” P.B.T. Jansen (zoon van katvanger B.C.M. Jansen), Lara Pennings 
(partner van P.B.T. Jansen) en A.A.M.J. Jansen (dochter van katvanger B.C.M. Jansen) die als 
gevolg van de hierboven beschreven “Cybercrime-misdrijven” vanaf 2016 tot op heden alle post 
hebben gestolen (dan wel geretourneerd naar afzender) die toebehoort aan het voor de wet en 
Rooms-Katholieke kerk getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) en J.E.M. van Rooij 
van Nunen (BSN: 1287.31.886) en de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 
57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-
nummer: 17102683) en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 
17154479), waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) de eigenaar, directeur en bestuurder is.  
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Het zijn de door het bedrijf Thorbecke B.V. (KvK-nummer 05062416) onder aansturing van  
Leijn de Wolf (Algemeen Directeur en aandeelhouder) en Piter Holwerda (commercieel directeur en 
aandeelhouder) aan de Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019) 
geïmplementeerde softwarepakketten en geleverde diensten, waarmee het mogelijk is geworden om 
daarmee deze door de opvolgende CDA-burgemeesters Peter Maas van Sint-Oedenrode en Kees 
van Rooij van Meierijstad vanaf 15 januari 2013 gepleegde “rechtsstaat ondermijnende misdrijven”  
in de “rechtsstaat ondermijnende doofpot” te kunnen afdekken en te kunnen laten uitbreiden.  
 

Met bovengenoemd geschreven tekst hebben wij met feitelijke en wettelijke 
bewijsstukken onderbouwd dat de Publieke Rechtspersoon Gemeente 
Meierijstad (KvK-nummer 66723019) met hun hierboven gegeven opdracht 
aan het bedrijf Thorbecke B.V. (KvK-nummer 05062416), onder aansturing  
van Leijn de Wolf (Algemeen Directeur en aandeelhouder)(zie foto links) en 

Piter Holwerda (commercieel directeur en aandeelhouder)(zie foto rechts), grote bedragen aan 
gemeenschapsgeld hebben uitgegeven om met behulp van betreffend ingehuurd extern bedrijf van 
binnenuit naar buiten toe en vervolgens weer van buitenaf naar binnen in een meest ernstige vorm 
“Cybercrime-misdrijven” te kunnen plegen. Hetzelfde geldt voor alle andere gemeenten en organen 
(zie blz. 56 t/m 61) die daarover het bedrijf Thorbecke B.V. hebben ingeschakeld. Al deze gemeenten 
en organen hebben de persoonsgegevens van hun inwoners uit handen gegeven aan het bedrijf 
Thorbecke B.V. (KvK-nummer 05062416) om daarmee “Cybercrime-misdrijven” te kunnen plegen. 
Hiermee hebben al deze gemeenten en organen in zeer ernstige mate de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) overtreden.  
 

Het zijn deze door voormalig CDA-burgemeester Peter 
Maas (zie foto links) vanaf 15 januari 2013 ambtshalve  
vals ingebrachte GBA-gegevens van A.M.L. van Rooij 
(BSN: 0933.91.225) die in opdracht van voormalig CDA-
burgemeester Peter Maas, als hoofd burgerzaken van de 
gemeente Sint-Oedenrode, op 5 september 2014 onder 
adresaangifte omschrijving “infrastructurele wijziging” 
onder bestuurlijke verantwoordelijk van PvdA-minister 

Ronald Plasterk (zie foto midden) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ambtshalve zijn 
overgenomen in de Registratie Niet Ingezeten (RNI) in Kabinet-Rutte II. Het is CDA-Staatssecretaris 
Raymond Knops (zie foto rechts) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Kabinet-Rutte III 
die vanaf 26 oktober 2017 de bestuurlijke verantwoordelijkheid van deze vanaf 5 september 2014 in 
de RNI vals ingebrachte woonplaatsgegevens van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) heeft 
overgenomen van voormalig PvdA-minister Ronald Plasterk in Kabinet-Rutte II.  
 

Het is in dit kader ook goed te weten dat huidig CDA-Staatssecretaris 
Raymond Knops (zie foto links), - die vanaf 26 oktober 2017 bestuurlijk 
verantwoordelijk is voor deze onder adresaangifte omschrijving 
“infrastructurele wijziging” vanaf 5 september 2014 vals ingebrachte RNI 
gegevens van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in de basisregistratie 
personen (BRP) -, vanaf 1998 tot 2002 CDA-gemeenteraadslid en vanaf 
1999 tot 2005 CDA-wethouder was in de gemeente Horst aan de Maas, 

waar huidig CDA-burgemeester Kees van Rooij (zie foto rechts) van Meierijstad vanaf 2005 tot 2017 
burgemeester is geweest. Het moge u duidelijk zijn dat dit alles niet meer op toeval berust.     
 

Hoe extreem ver Minister-President Mark Rutte (zie foto links) en 
de Minister van Financiën Wopke Hoekstra (zie foto rechts) en hun 
politieke partijen VVD en CDA onder hun aansturing gaan met het 
plegen “Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat ondermijnende 
misdrijven” met de hulp van hun bedrijf Thorbecke B.V. kunt  
u met name ook lezen in ons hieronder ingelaste bezwaarschrift  
d.d. 8 juli 2021 (kenmerk: EKC/08072021/WS-BZ) aan het dagelijks 
bestuur van het Waterschap De Dommel (lees blz. 75 t/m 88).     

 
============================================================================= 

 
 

https://www.thorbecke.nl/
https://nl.linkedin.com/in/leijndewolf
https://nl.linkedin.com/in/piterholwerda/nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meierijstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.meierijstad.nl/home/ir-chc-kees-van-rooij_41633/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.thorbecke.nl/
https://nl.linkedin.com/in/leijndewolf
https://nl.linkedin.com/in/piterholwerda/nl
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.thorbecke.nl/
https://www.thorbecke.nl/
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Knops
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_III
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_Knops
https://nl.wikipedia.org/wiki/Horst_aan_de_Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_Rooij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_Rutte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l
https://www.securitymanagement.nl/aantal-cybercrime-misdrijven-toegenomen-met-655-procent/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.thorbecke.nl/
https://nl.linkedin.com/in/leijndewolf
https://nl.linkedin.com/in/piterholwerda/nl
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
wettelijk gevestigd op ’t Achterom 9A,  
5491 XD, Sint-Oedenrode, namens deze 
A.M.L. van Rooij, wettelijk wonende  
op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD, Sint-Oedenrode 

  

   
Afgegeven met bewijs van ontvangst   
 
Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel 
namens deze H.J.A.M. van de Waardt  
Ambtenaar belast met heffing en invordering 
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel 

Ons kenmerk: EKC/08072021/WS-BZ                                                         Sint-Oedenrode, 8 juli 2021   
Uw Aanslagbiljetnummer: 01 21 01 46270711 
 

Dit bezwaarschrift bevat 14 blz. 

  
Bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 31 mei 2021 onder aanslagbiljetnummer: 01 21 01 46270711 
over het belastingjaar 2021 aan C.A. van den Heuvel- van Hoof, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-
Oedenrode, verstuurde “aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 2021”. Dit met de 
nadrukkelijke vermelding dat uw beslissing op dit bezwaarschrift binnen het maximaal 
wettelijke termijn van 12 weken gerekend vanaf het einde van de bezwaartermijn moet worden 
verstuurd naar het Ecologisch Kennis Centrum B.V., wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als gemachtigd directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), 
wettelijk wonende in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode.  

Als gevolg van door de gemeente Sint-Oedenrode (Meierijstad) vanaf 15 januari 2013 ambtshalve 
ingebrachte valse woonplaatsgegevens van A.M.L. van Rooij in de basisregistratie personen  
(BRP), - welke valse BRP-gegevens het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel als 
“verwerkersverantwoordelijke” in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in hun eigen registratiesysteem heeft overgenomen en dat weigeren retroactief te corrigeren 
-, worden alle brieven die het waterschap De Dommel verstuurd naar de woningen op het adres               
’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de 
wettelijke eigenaar is en waarin A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) samen met zijn echtgenote 
J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) hun wettelijke hoofdverblijfplaats hebben en waarin 
ook de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) 
en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. 
van Rooij de eigenaar/bestuurder/directeur is -, gestolen (dan wel geretourneerd) door de (door            
de gemeente Meierijstad) in de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
vals ingeschreven “spookbewoners” P.B.T. Jansen (zoon van katvanger B.C.M. Jansen), Lara 
Pennings (partner van P.B.T. Jansen) en A.A.M.J. Jansen (dochter van katvanger B.C.M. Jansen).  
 
Met nadruk verzoeken wij u om de goede ontvangst van dit bezwaarschrift bij brief te richten en  
te versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij ’t Achterom 9,  
5491 XD Sint-Oedenrode, schriftelijk te bevestigen, waartoe u ingevolge het door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief d.d. 31 augustus 2020 (KWS-2020/42575)  
aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-
Oedenrode, verstuurde in rechte onaantastbare door DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
EN KONINKRIJKSRELATIES en KONING WILLEM ALEXANDER ondertekende KONINKLIJK 
BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560, wettelijk verplicht bent en daarvan een kopie te 
versturen naar onze e-mail a.vanrooij53@gmail.com.   
 

 
 
Geacht Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel,  
 
Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het                           
adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225), wettelijk wonende in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD,                   
Sint-Oedenrode als gemachtigde van (hierna: cliënte):   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
mailto:a.vanrooij53@gmail.com
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• C.A. van den Heuvel van Hoof, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode                                            
(gemeente Meierijstad); 

 
laat u hierbij toekomen de door cliënte ondertekende machtiging d.d. 10 maart 2021, welke u 
hieronder vindt ingelast.  

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

 

        VOLMACHT 
Ondergetekende: 

• C.A. van den Heuvel van Hoof, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode                 
(gemeente Meierijstad); 

 
verklaart bij deze volmacht te verlenen en te machtigen het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
(KvK- nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende 
in zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, zulks met het recht van 
substitutie om voor en namens haar zijnde ondergetekende, de bij handelingen in en buiten rechten 
voor gerechten op zittingen te verschijnen, voor en namens haar alle processuele handelingen te 
verrichten tegen de gemeente Meierijstad, het waterschap De Dommel en overige betrokken 
(bestuurs)organen, waaronder het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften en beroepschriften, 
het doen van strafaangiften, het indienen van klachten, het opvragen van dossierstukken, het 
bijwonen van hoorzittingen, het voeren van overleg, etc. Dit alles in de meest ruime zin.      
 
Plaats:                      Sint-Oedenrode                                   Dagtekening:          10 maart 2021  

 

 

C.A. van den Heuvel van Hoof,  

 

BEZWAARSCHRIFT 

Recent werd cliënte verrast met het door de ambtenaar belast met heffing en invordering van het 
waterschap De Dommel onder aanslagbiljetnummer: 01 21 01 46270711 over het belastingjaar 2021 
aan C.A. van den Heuvel- van Hoof, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode, verstuurde 
“aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 2021” met dagtekening van 31 mei 2021, welke u 
hieronder vindt ingelast:    
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Als gemachtigde van cliënte C.A. van den Heuvel van Hoof tekent het Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. (KvK-nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende in zijn eigen 
woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, hierbij bezwaar aan tegen het door         
de ambtenaar belast met heffing en invordering van het waterschap De Dommel onder aanslagbiljet-
nummer: 01 21 01 46270711 over het belastingjaar 2021 aan C.A. van den Heuvel- van Hoof, 
Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode, verstuurde “aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 
2021” met dagtekening van 31 mei 2021.  

 
Bezwaargronden:   
 
Voor de bezwaargronden van dit bezwaarschrift verwijzen wij u naar de inhoud van ons bij brief                 
d.d. 4 augustus 2020 (kenmerk: EKC/04082020/WS-BZ) ingediende 71 blz. tellende bezwaarschrift 
tegen het onder aanslagbiljetnummer: 01 20 01 46270711 over het belastingjaar 2020 aan C.A. van 
den Heuvel- van Hoof, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode ,verstuurde “aanslagbiljet 
watersysteemheffing gebouwd 2020”, welke met BEWIJS VAN ONTVANGT op 5 augustus 2020 bij  
de balie van het waterschap De Dommel is ingeleverd, waarvan u het bewijs van inlevering hieronder 
vindt ingelast.      
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Wij richten aan het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, namens deze H.J.A.M. van de 
Waardt Ambtenaar belast met heffing en invordering, het nadrukkelijke verzoek om bovengenoemd 
onderliggend bezwaarschrift d.d. 4 augustus 2020 (kenmerk: EKC/04082020/WS-BZ) in dit 
bezwaarschrift als herhaald en ingelast te beschouwen. Daarbij willen wij u hierbij nadrukkelijk 
kenbaar maken dat u het maximaal wettelijke termijn van 12 weken gerekend vanaf het einde van  
het bezwarentermijn, waarop u een besluit had moeten nemen op ons onderliggend bezwaarschrift 
d.d. 4 augustus 2020 al maar liefst met 34 weken heeft overtreden, ten gunste van een daarachter 
zittende “georganiseerde rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie” die tot doel heeft om  
met behulp van de al jarenlang aan cliënte verstuurde valse “aanslagbiljetten watersysteemheffing 
gebouwd” haar inkomen te stelen en de eigendommen en onroerende goederen van anderen  
te stelen.    
 

Dat het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel onder voorzitterschap van 
CDA-Watergraaf Erik de Ridder (zie foto) met het plegen van inkomende stelende, 
eigendom stelende en onroerend goed stelende “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” 
jegens cliënte en via cliënte bij anderen personen (niet cliënte zijnde) heel erg ver gaat 
maken de volgende BEWIJSSTUKKEN glashelder. Zoals u hieronder in het in geding 
zijnde “aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 2021” kunt lezen is cliënte als 

“eigenaar” van de woning Vresselseweg 16 met een WOZ-waarde van 448.000 EURO en als eigenaar 
van de woning Vresselseweg 16A met een WOZ-waarde van 389.000 EURO aangeslagen voor het 
betalen van “watersysteemheffing gebouwd 2021” van in het totaal 164,97 EURO. 
 

 
Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft dit valselijk opgemaakt “aanslagbiljet 
watersysteemheffing gebouwd 2021” opgemaakt met de voorkennis en wetenschap dat de heer 
M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC, Sint-Oedenrode, vanaf zijn huwelijk  
in 1988 samen met zijn drie kinderen (die thans uitwonend zijn) in de bedrijfswoning op  
het adres Vresselseweg 16A, 5491 PC, Sint-Oedenrode, woont, waarin op zijn naam vanaf  
20 december 1995 een milieuvergunning van een Loonbedrijf (milieucategorie 3) rust. Dit met het 
vooropgezette doel om op deze wijze met het plegen van “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” de 
woning op het adres Vresselseweg 16A van M.R.G.W. van den Heuvel en het daaraan onlosmakelijk 
verbonden loonbedrijf (milieucategorie 3) op naam van M.R.G.W. van den Heuvel te kunnen stelen, 
ten gunste van een grote rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie.       

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_de_Ridder
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.dommel.nl/dagelijks-bestuur/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
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Dat het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel met het plegen van inkomen 
stelende, eigendom stelende en onroerend goed stelende “rechtsstaat ondermijnende 
misdrijven” jegens cliënte en via cliënte bij anderen personen (niet cliënte zijnde) heel  
erg ver gaat maken ook de volgende BEWIJSSTUKKEN glashelder. Hieronder vindt u 
ingelast het “aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 2020” aan cliënte, waartegen  
wij bij brief d.d. 4 augustus 2020 (kenmerk: EKC/04082020/ WS-BZ) ons 71 blz. tellende 

bezwaarschrift hebben ingediend, waarop het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel onder 
voorzitterschap van CDA-Watergraaf Erik de Ridder (zie foto) na maar liefst 46 weken nog steeds 
geen besluit heeft genomen en daarmee het maximaal wettelijke termijn van 12 weken met maar liefst 
34 weken heeft overtreden.   
 

 
Hiermee heeft u het wettelijke bewijs dat cliënte over het belastingjaar 2020 voor de woning 
Vresselseweg 16 niet als “eigenaar” is aangeslagen voor de “watersysteemheffing gebouwd 2020”.  
Hieronder vindt u ingelast het door het waterschap De Dommel bij brief d.d. 31 oktober 2020 
(aanslagbiljetnummer: 01 20 01 36054091) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16,           
5491 PC Sint-Oedenrode, verstuurde “aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 2020”:    

 
 

https://www.dommel.nl/dagelijks-bestuur/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
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Hiermee heeft u het wettelijke bewijs dat het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel over 
het belastingjaar 2020 niet cliënte maar F.C.J.M. van den Heuvel als “eigenaar” van de woning 
Vresselseweg 16 met een WOZ-waarde van 438.000 EURO heeft aangeslagen voor het betalen  
van “watersysteemheffing gebouwd 2020” van in het totaal 90,62 EURO. Hiermee heeft u het 
wettelijke bewijs van het waterschap De Dommel zelf dat zij op deze wijze via cliënte de woning 
Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode, van F.C.J.M. van den Heuvel (die samen met haar  
zus de eigenaar is) wil stelen. Dit met de voorkennis en wetenschap dat cliënte heden 90 jaar oud  
is en met haar overlijden dan alles in kannen en kruiken is voor de daarachter zittende rechtsstaat 
ondermijnende criminelen, die op deze wijze via cliënte met de hulp van het dagelijks bestuur van  
het waterschap De Dommel onder voorzitterschap van CDA-Watergraaf Erik de Ridder: 1.) de 
eigendommen, de bedrijfswoning en de milieuvergunning van het loonbedrijf (milieucategorie 3) van 
eigenaar M.R.G.W. van den Heuvel op het adres Vresselseweg 16A wil stelen; 2.) de woning van 
F.C.J.M. van den Heuvel en haar zus (waarvan ieder voor 50% onverdeeld eigenaar is) op het adres 
Vresselseweg 16 wil stelen; 3.) een gedeelte van het AOW-pensioen van cliënte C.A. van den Heuvel 
van Hoof wil stelen.         
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De techniek die het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het waterschap  
De Dommel onder voorzitterschap van CDA-Watergraaf Erik de Ridder (zie foto) met  
de hulp van zijn gemandateerde ambtenaren onder aansturing van H.J.A.M. van de Waardt  
(Ambtenaar belast met heffing en invordering) ten gunste van “georganiseerde rechtsstaat 
ondermijnende criminele organisaties” al jarenlang wordt gebruikt luidt als volgt:   

 
1. neem nooit een beslissing (besluit in de zin van de Awb) op bezwaarschriften die zijn 

ingediend door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), wettelijk 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, met als enig directeur 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende in zijn eigen woning op het adres               
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, als gemachtigde van cliënte;  
 

2. pas dossiervervalsing toe en verwijder steeds de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(KvK-nummer: 16090111), wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, met als enig directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225), wettelijk wonende in 
zijn eigen woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, als gemachtigde van 
cliënte tijdig ingediende bezwaarschriften uit het dossier; 
 

3. blijf cliënte (een 90 jaar oude vrouw) bestoken met een continue stroom aan valse 
herinneringsbrieven en aanmaningen en voeg deze uit de computer gegenereerde valse 
herinneringsbrieven en aanmaningen , - in tegenstelling met het door het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer:16090111) tijdig ingediende bezwaarschriften -, wel toe aan het 
dossier;  
 

4. draag deze valse in de computer gezette dossiers, - waaruit de door het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer:16090111) tijdig ingediende bezwaarschriften zijn verwijderd -, 
over aan Flanderijn Invordering B.V. met de opdracht om tot invordering over te gaan.                             
Het gevolg daarvan is dat uit de computer van Flanderijn Invordering B.V. aan cliënte 
automatisch brieven worden verstuurd, waarin staat vermeld dat beslag is gelegd op haar 
inkomen voor de schuld aan het Waterschap De Dommel, zonder dat deze beslaglegging                
is voorzien van een naam of handtekening van een belastingdeurwaarder. Op deze wijze                 
heeft cliënte (een 90 jaar oude vrouw) al meerdere keren te maken gekregen met valse 
beslagleggingen op haar inkomen in opdracht van het waterschap De Dommel onder 
bestuurlijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het 
waterschap De Dommel onder voorzitterschap van CDA-Watergraaf Erik de Ridder (zie foto). 
Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast de laatste door Flanderijn Invordering 
B.V. bij brief d.d. 22 maart 2021 (dossiernummer: INV/91001257) aan cliënte verstuurde 
beslaglegging op haar inkomen.        
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5. Flanderijn Invordering B.V. stuurt vervolgens de door hen “anoniem” opgemaakte, op een               

vals dossier gebaseerde, invorderingsbrief door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB),               
die daarop de beslissing neemt dat betreffend bedrag van het AOW-pensioen van                    
cliënte wordt ingehouden, welk gestolen bedrag wordt overgemaakt op bankrekening 
NL76INGB0007239411 van Flanderijn Invordering B.V., die op haar beurt er voor zorgt                 
dat betreffend gestolen bedrag vanaf hun bankrekening weer wordt overgemaakt op de 
bankrekening van het waterschap De Dommel. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder 
ingelast de laatste door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bij brief d.d. 21 april 2021 (SVB-
nummer: HT 0643384-0) aan cliënte verstuurde inhouding van haar AOW-pensioen. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.flanderijninvordering.nl/betalen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_Verzekeringsbank


20 november 2021: Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling aan de Publieke Rechtspersoon Waterschap De 
Dommel (KvK-nummer 17277734), voor deze Watergraaf Erik de Ridder van het Waterschap De Dommel (totaal: 144 blz.) 

 

©84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs geleverd dat de Raad van Bestuur van de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB), namens deze alleen/zelfstandig bevoegd voorzitter 
Simon Sibma (zie foto), de grote dief is. Hij heeft namelijk met de hulp van de door  
hem gemandateerde SVB-werknemers al meerdere malen een gedeelte van het             
AOW-pensioen van cliënte gestolen op basis van door Flanderijn Invordering B.V.  
vals opgemaakte invorderingen.   

 

 

 

 

 

 
 

Wopke Hoekstra 
 

CDA-Fractie voorzitter  
in de Tweede-Kamer en 
minister van Financien 
is verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor de 
fiscale fraude en 
witwaspraktijken die 
ontstaat uit deze 
misdaad als gevolg  
van het stelen van geld, 
eigendommen en 
onroerende goederen.  

 

 
Jan-Peter Balkenende  
 
Voormalig Minister-
President, vanaf mei 
2017 tot maart 2021, 
lid Raad van 
Commissarissen  
ING Bank. 
     

    
   Erik de Ridder  
 
Veroorzakend  
CDA-watergraaf  
van het waterschap 
De Dommel      

 
       Peter Maas  
 
Mede veroorzakend 
voormalig CDA-
burgemeester van     
Sint-Oedenrode, is 
grondlegger van deze 
misdaad en staat 
vanaf januari 2013  
als alleen zelfstandig 
bevoegd bestuurder 
van ”Stichting Crimi-
naliteitsbeheersing 
Oost-Brabant” aan 
het hoofd van deze 
misdaad.  

     

 
 Kees van Rooij  
 
Mede veroorzakend 
huidig CDA- 
burgemeester van 
Meierijstad, die in 
zijn hoedanigheid 
als hoofd van de 
politie van 
Meierijstad weigert 
om daartegen 
strafrechtelijk op te 
treden.      
 

 
Hiermee hebben wij tevens het wettelijke bewijs geleverd dat door toedoen van de Raad van Bestuur 
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ook de ING-Bank (ING Groep N.V.) onder bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van huidig CEO Steven van Rijswijk een grote dief is geworden. Het is namelijk  
de ING-Bank die het door de Sociale Verzekeringsbank bij cliënte gestolen AOW-pensioen op de 
bankrekening NL76INGB0007239411 van “katvanger” Flanderijn Invordering B.V. heeft overmaakt, 
die vervolgens betreffend gestolen bedrag weer heeft overgemaakt op de bankrekening van het 
Waterschap De Dommel, wat heeft kunnen gebeuren omdat het dagelijks bestuur en het algemeen 
bestuur van het waterschap De Dommel onder voorzitterschap van CDA-Watergraaf Erik de Ridder 
(zie foto) met de hulp van zijn gemandateerde ambtenaren onder aansturing van H.J.A.M. van de 
Waardt (Ambtenaar belast met heffing en invordering) al jarenlang weigeren te beslissen op de  
door het Ecologisch kennis Centrum B.V. tijdig ingediende bezwaarschriften en betreffende 
bezwaarschriften hebben verwijderd uit het aan Flanderijn Invordering B.V. overlegde dossier.  
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Het directe gevolg hiervan is dat de onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 
en het algemeen bestuur van het waterschap De Dommel onder voorzitterschap van CDA-Watergraaf 
Erik de Ridder opgemaakte valse “aanslagbiljetten watersysteemheffing gebouwd”  daarmee juridisch 
wettelijk bindend zijn geworden en cliënte (een 90 jaar oude vrouw) daarmee juridisch eigenaar is 
geworden van: 
 

1. de bedrijfswoning (met ondergrond) op het adres Vresselseweg 16A, 5491 PC, Sint-
Oedenrode, van M.R.G. W. van den Heuvel, waarin hij vanaf zijn huwelijk in 1988 samen               
met zijn drie kinderen (die thans uitwonend zijn) onafgebroken woont en waarop vanaf                      
20 december 1995 op naam van M.R.G.W. van den Heuvel een milieuvergunning rust                    
van een loonbedrijf (milieucategorie 3);  
 

2. de woning (met ondergrond) op het adres Vresselseweg 16, 5491 PC, Sint-Oedenrode,  
waarvan F.C.J.M. van den Heuvel en J.J.J.A. van den Heuvel (ieder voor 50% onverdeeld) 
eigenaar zijn.  
 

Dit met de voorkennis en wetenschap dat met het overlijden van deze 90 jaar oude vrouw (cliënte) 
daarmee: 1.) M.R.G. W. van den Heuvel, zijn eigen bedrijfswoning en zijn daaraan onlosmakelijk 
verbonden milieuvergunning op het adres Vresselseweg 16A, 5491 PC, Sint-Oedenrode, juridisch 
kwijt is aan zijn overleden moeder; 2.) F.C.J.M. van den Heuvel en J.J.J.A. van den Heuvel hun  
eigen woning op het adres Vresselseweg 16, 5491 PC, Sint-Oedenrode, juridisch kwijt zijn aan hun 
overleden moeder. De daders die daarvoor hebben gezorgd zijn onmiskenbaar de Raad van Bestuur  
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), namens deze alleen/zelfstandig bevoegd voorzitter  
Simon Sibma en de ING-Bank (ING Groep N.V.) onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van  
huidig CEO Steven van Rijswijk, zonder zich daarvan bewust te zijn.  
 
Op deze (nagenoeg onzichtbare) wijze heeft CDA-watergraaf Erik de Ridder van het waterschap De 
Dommel in samenspanning met CDA-burgemeester Kees van Rooij (zie foto, blz. 84) van Meierijstad 
(betreffende valse watersysteemheffingen zijn gebaseerd op valse WOZ-beschikkingen van de 
gemeente Meierijstad) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in samenspanning met de ING-Bank 
(ING Groep N.V.) een grote (pensioen-) geld stelende, eigendom stelende, loonbedrijf stelende, 
bedrijfswoning stelende, milieuvergunning stelende, burgerwoning stelende, onroerend stelende en 
fiscale fraude plegende criminele organisatie gemaakt, welke door (mede-) veroorzakend CDA-
burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad, in zijn hoedanigheid als voorzitter BT Driehoek Meierij, 
als lid AB Veiligheidsregio Brabant Noord, als lid Regionaal Overleg Veiligheid, als lid Bestuurlijke 
Regiegroep Veiligheid, als voorzitter Programmaraad Cyber Oost-Brabant i.o., als trekker                
(technisch voorzitter/ gespreksleider) Cyberburgemeesters en als lid Bestuurlijke Regie Groep Regio 
Noordoost Brabant, strafrechtelijk wordt afgedekt. Deze meest ernstige vorm van het plegen van  
“georganiseerde rechtsstaat ondermijnende misdrijven” wordt door onze democratisch benoemde 
CDA-watergraaf Erik de Ridder en CDA-burgemeester Kees van Rooij uit de media gehouden.  
 
Dit alles gaat voor (mede-) veroorzakend CDA-burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad nog             
niet ver genoeg. Nadat hij op de hierboven beschreven wijze via cliënte (een 90 jaar oude vrouw):  
 

1. de bedrijfswoning met ondergrond op het adres Vresselseweg 16A, 5491 XD, Sint-
Oedenrode, als ook de daarop rustende milieuvergunning van een loonbedrijf (categorie 3) 
van eigenaar M.R.G. W. van den Heuvel heeft gestolen; 
 

2. de burgerwoning met ondergrond op het adres Vresselseweg 16, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
van de eigenaren F.C.J.M. van den Heuvel en J.J.J.A. van den Heuvel heeft gestolen;     

 
geeft hij aan zijn voorganger voormalig CDA-burgemeester Peter Maas (zie foto, blz. 84) van Sint-
Oedenrode (die met het vanaf 15 januari 2013 ambtshalve vervalsen van de woonplaatsgegevens  
van A.M.L. van Rooij in de basisregistratie personen de basis heeft gelegd van deze gigantisch grote 
misdaad) in zijn hoedanigheid als alleen/zelfstandig bevoegd voorzitter van de private ”Stichting 
Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” (KvK-nummer 17202446) de opdracht om,- met de hulp van 
het aan hem ondergeschikte bestuurslid Jan van Loosbroek (directeur LMS), die vanuit die functie  
nauw samenwerkt met: 1.) Ministerie van Justitie en Veiligheid: 2.) Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport: 3.) Ministerie van Defensie - Koninklijke Marechaussee: 4.) Nationale Politie:  
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5.) Nationale Brandweer 6.) Veiligheidsberaad: 7.) Veiligheidsregio's: 8.) Ambulancezorg Nederland 
en 9.) Regionale Ambulance Voorzieningen (LEES HIER) -, met de inzet van gemandateerde 
ambtenaren, politie, brandweer, etc. onder de dekmantel van “criminaliteitspreventie” de werkelijke 
eigenaren M.R.G.W. van den Heuvel, F.C.J.M. van den Heuvel en J.J.J.A. van den Heuvel op  
straat te dumpen en met behulp van een of meerdere “katvangers”:  
 

1. de bedrijfswoning met ondergrond op het adres Vresselseweg 16A, 5491 XD, Sint-Oedenrode, als 
ook de daarop rustende milieuvergunning van een loonbedrijf (categorie 3)  op naam van eigenaar 
M.R.G. W. van den Heuvel, te stelen en voor een appel en een ei door te sluizen aan “rechtsstaat 
ondermijnende criminelen” die daarmee met de hulp van een chantabele ING-Bank grote bedragen 
aan zwart geld kunnen witwassen (LEES HIER);   

 
2. de burgerwoning op het adres Vresselseweg 16, 5491 XD, Sint-Oedenrode, van de eigenaren 

F.C.J.M. van den Heuvel en J.J.J.A. van den Heuvel (ieder voor 50% onverdeeld eigenaar) te stelen 
en voor een appel en een ei door te sluizen aan “rechtsstaat ondermijnende criminelen” die daarmee 
met de hulp van een chantabele ING-Bank grote bedragen aan zwart geld kunnen witwassen (LEES 
HIER);     

 
Het is deze werkwijze die voormalig CDA-burgemeester Peter Maas (zie foto) 
van Sint-Oedenrode (die met het vanaf 15 januari 2013 ambtshalve vervalsen 
van de woonplaatsgegevens van A.M.L. van Rooij in de basisregistratie 
personen de basis heeft gelegd van deze gigantisch grote misdaad) als 
alleen/zelfstandig bevoegd voorzitter van de private ”Stichting Criminaliteits-
beheersing Oost-Brabant” (KvK-nummer 17202446) standaard toepast, wat wij 

met steekwagens vol aan feitelijke en wettelijke bewijsstukken kunnen onderbouwen. Het is voormalig 
CDA-burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode, die in zijn hoedanigheid als alleen zelfstandig 
bevoegd voorzitter van de private ”Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” (KvK-nummer 
17202446) van geheel Nederland op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau een grote 
“rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie” heeft gemaakt, waarover niemand (op een enkele 
uitzondering na), uit angst op levensbedreigende en eigendom stelend terreur als gevolg daarvan, 
durft te praten of te schrijven. Met deze levensbedreigende terreur met daaraan verbonden 
onaangekondigde binnenvallen onder de dekmantel van “criminaliteitspreventie” wordt heel erg  
ver gegaan onder aansturing van alleen zelfstandig bevoegd voorzitter Peter Maas (zie foto) van  
de private ”Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” (KvK-nummer 17202446), waaraan 
CDA-minister Wopke Hoekstra (zie foto) van Financiën miljarden euro’s aan gemeenschapsgeld 
uitgeeft en daarmee het witwassen van crimineel verkregen geld met belastinggeld bevorderd.      
 

Het is deze onder aansturing van alleen zelfstandig bevoegd CDA-voorzitter Peter 
Maas van de private ”Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-Brabant” (KvK-nummer 
17202446), - die met de hulp van zijn CDA-partijgenoten op cruciale opposities, 
waaronder huidig CDA-burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad en huidig CDA-
watergraaf Erik de Ridder van het waterschap De Dommel -, onder de dekmantel van 
“criminaliteitspreventie” straffeloos “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” pleegt van 
ongekend grote omvang, die zich vanuit de politieke partij CDA, via de Europese 

Volkspartij (EVP), hebben kunnen uitbreiden naar alle landen binnen de Europese Unie. Wij zijn dan 
ook wettelijk verplicht om alle 705 leden van het Europese Parlement, - vanwege het in zeer ernstige 
mate overtreden van het Verdrag van Lissabon (Europese Grondwet) en alle vanuit de Europese Unie 
met lidstaat Nederland gesloten verdragen, verordeningen en richtlijnen -, hiervan onverwijld in  
kennis te stellen met het verzoek om hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk CDA-minister Ferdinand 
Grapperhaus (zie foto) van Justitie en Veiligheid hierover aan te spreken en hem te verplichten 
hiernaar een strafrechtelijk onderzoek te starten. Dit des te meer CDA-minister Wopke Hoekstra  
van Financiën deze onder de dekmantel van “criminaliteitspreventie” meest ernstige “rechtsstaat 
ondermijnende criminaliteit” met miljarden euro’s aan overheidsgeld stimuleert en brieven hierover  
aan hiervoor bestuurlijk verantwoordelijk CDA-minister Ferdinand Grapperhaus (zie foto) van Justitie 
en Veiligheid met behulp van DOODZWIJGEN in de politieke CDA-doofpot verdwijnen.        
 
Het zijn deze onder aansturing van CDA-voorzitter Peter Maas gepleegde “georganiseerde rechtsstaat 
ondermijnende misdrijven” die ten grondslag liggen aan nagenoeg alle in Nederland en vanuit 
Nederland in andere EU-landen gepleegde misdrijven. Ook de door CDA-Tweede Kamerlid  
Pieter Omtzigt blootgelegde toeslagaffaire is hiervan het gevolg. Er zijn gelukkig steeds meer  

https://www.veiligheidsberaad.nl/landelijke-meldkamer/
https://nl.wikipedia.org/wiki/ING_(bank)
https://www.fiod.nl/ing-betaalt-775-miljoen-vanwege-ernstige-nalatigheden-bij-voorkomen-witwassen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/ING_(bank)
https://www.fiod.nl/ing-betaalt-775-miljoen-vanwege-ernstige-nalatigheden-bij-voorkomen-witwassen/
https://www.fiod.nl/ing-betaalt-775-miljoen-vanwege-ernstige-nalatigheden-bij-voorkomen-witwassen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_Rooij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_de_Ridder
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Volkspartij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Volkspartij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Parlement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Lissabon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.ad.nl/politiek/pieter-omtzigt-breekt-met-cda-wil-door-als-onafhankelijk-kamerlid~a6d8402a/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toeslagenaffaire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Maas_(burgemeester)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Grapperhaus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopke_Hoekstra


20 november 2021: Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling aan de Publieke Rechtspersoon Waterschap De 
Dommel (KvK-nummer 17277734), voor deze Watergraaf Erik de Ridder van het Waterschap De Dommel (totaal: 144 blz.) 

 

©87 
 

CDA-prominenten die van deze door CDA-dictator Peter Maas aangestuurde misdrijven niets meer 
willen weten en daarop het lidmaatschap van de CDA opzeggen, waaronder het binnen de CDA zeer 
gewaardeerde Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt en voormalig hoog gewaardeerd minister-president 
Dries van Agt. Dit omdat dit de waarden van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) en de daaraan 
verbonden tien geboden van God, waarop de Statuten en Reglementen van de CDA zijn gebaseerd, 
daarmee in zeer ernstige mate worden overtreden. Wij zijn om die reden dan ook genoodzaakt om 
een kopie van dit bezwaarschrift maximaal te verspreiden binnen de CDA in Nederland, binnen de 
CD&V en cdH in België en binnen alle bij de EVP aangesloten partijen in de Europese Unie (waarvan 
het CDA onderdeel uitmaakt) en zo nodig ook aan alle overige in Nederland, België en Europese Unie 
betrokken geraakte politieke partijen op lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau.   
 

Wij mogen hierbij dan ook van geluk spreken dat alleen zelfstandig             
bevoegd voorzitter Simon Sibma van de sociale verzekeringsbank (SVB) in 
samenspanning met bestuurlijk verantwoordelijk CEO Steven van Rijswijk 
van de ING-Bank (ING Groep N.V.), door toedoen van CDA-watergraaf             
Erik de Ridder, deze “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” plegen jegens 
cliënte (een 90 jaar oude vrouw) en via cliënte jegens M.R.G. W. van den 

Heuvel, F.C.J.M. van den Heuvel en J.J.J.A. van den Heuvel, zonder zich daarvan bewust te zijn.  
Omdat de sociale verzekeringsbank (SVB) een zelfstandig bestuursorgaan is valt dit onder de 
politieke verantwoordelijkheid van het D66-minister Wouter Koolmees (zie foto) en voormalig                 
D66-minister Hans Wijers (zie foto) van Economische Zaken in Kabinet-Kok I, die vanaf  
1 mei 2018 voorzitter is van de Raad van Commissarissen ING Groep N.V. Het zijn deze twee 
personen van de politieke partij D66 die een einde zullen moeten maken aan deze door de sociale 
verzekeringsbank (SVB) in samenspanning met ING-Bank (ING Groep N.V.), door toedoen van CDA-
watergraaf Erik de Ridder, gepleegde “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” van ongekend grote 
omvang. Wij mogen daarbij van extra groot geluk spreken omdat voormalig CDA minister-president 
Jan Peter Balkenende (zie foto, blz. 84) vanaf mei 2017 tot maart 2021 onder zijn voorzitterschap 
commissaris is geweest van ING Groep N.V. Wij laten dan ook aan D66-voorzitter Hans Wijers van 
de Raad van Commissarissen ING Groep N.V. een kopie van dit bezwaarschrift toekomen met het 
verzoek dit te bespreken met:  
 

• huidig politiek verantwoordelijk D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid; 

• huidig bestuurlijk verantwoordelijk voorzitter Simon Sibma van de sociale verzekeringsbank 
(SVB); 

• voormalig CDA-commissaris Jan Peter Balkenende ING Groep N.V.; 

• huidig bestuurlijk verantwoordelijk CEO Steven van Rijswijk ING Groep N.V. 
 
met als doel om te komen tot een politieke duurzame oplossing, waarmee aan deze meest ernstige 
vorm van het plegen van “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” en de daaraan verbonden nagenoeg 
onzichtbare “witwaspraktijken” door de sociale verzekeringsbank (SVB) in samenspanning met de 
ING-Bank (ING Groep N.V.) een onmiddellijk einde komt. Dit met het nadrukkelijke verzoek om 
hiervan middels overlegging van een kopie van dit bezwaarschrift aangifte te doen bij de hoofdofficier 
van justitie Heleen Rutgers van het Arrondissementsparket Oost-Brabant en dat aan ondergetekende  
schriftelijk te bevestigen.                    
 
Wij richten aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap De Dommel, namens deze H.J.A.M. van  
de Waardt belast met heffing en invordering, hierbij het nadrukkelijke verzoek om per direct te stoppen 
met het plegen van de hierboven beschreven “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” jegens cliënte 
(een 90 jaar oude vrouw) en via cliënte jegens M.R.G. W. van den Heuvel, F.C.J.M. van den Heuvel 
en J.J.J.A. van den Heuvel en binnen het maximaal wettelijke termijn van 12 weken gerekend 
vanaf het einde van de bezwaartermijn hierop een beslissing (besluit in de zin van de Awb) te 
nemen welke wordt gericht en verstuurd aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., t.a.v. A.M.L.  
van Rooij ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, waartoe u ingevolge het door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief d.d. 31 augustus 2020 (KWS-2020/42575) aan  
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
verstuurde in rechte onaantastbare door DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES en KONING WILLEM ALEXANDER ondertekende KONINKLIJK BESLUIT 
van 16 juli 2020, nr. 2020001560, wettelijk verplicht bent en waarin u beslist: 
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1. dat de in geding zijnde door het waterschap De Dommel bij brief d.d. 31 mei 2021 onder 
aanslagbiljetnummer: 01 21 01 46270711 aan cliënte verstuurde vals opgemaakte 
“aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 2021” wordt ingetrokken. 
 

2. dat alle door het waterschap De Dommel opgemaakte “aanslagbiljetten watersysteemheffing 
gebouwd” die betrekking hebben op de woningen Vresselseweg 16 en Vresselseweg 16A 
vanaf 15 januari 2013 (het moment dat voormalig CDA-burgemeester Peter Maas van Sint-
Oedenrode de woonplaatsgegevens van A.M.L. van Rooij in de basisregistratie personen 
ambtshalve heeft vervalst wat ook het moment is waarop hij alleen zelfstandig bevoegd 
voorzitter is geworden van de private stichting ”Stichting Criminaliteitsbeheersing Oost-
Brabant”) retroactief worden ingetrokken;  
 

3. dat alle vanaf 15 januari 2013 tot op heden bij cliënte en bij M.R.G. W. van den Heuvel, 
F.C.J.M. van den Heuvel en J.J.J.A. van den Heuvel aangerichte schade (materieel en  
immaterieel), die als gevolg daarvan is ontstaan, wordt vergoed;   

 
Als gevolg van door de gemeente Sint-Oedenrode (Meierijstad) vanaf 15 januari 2013 ambtshalve 
ingebrachte valse woonplaatsgegevens van A.M.L. van Rooij in de basisregistratie personen  
(BRP), - welke valse BRP-gegevens het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel als 
“verwerkersverantwoordelijke” in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  
in hun eigen registratiesysteem heeft overgenomen en dat weigeren retroactief te corrigeren -, worden 
alle brieven die het waterschap De Dommel verstuurd naar de woningen op het adres  ’t Achterom  
9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de wettelijke eigenaar  
is en waarin A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) samen met zijn echtgenote  J.E.M. van Rooij van 
Nunen (BSN: 128731886) hun wettelijke hoofdverblijfplaats hebben en waarin ook de bedrijven 
Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) en Administratiekantoor 
van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van Rooij de eigenaar/ 
bestuurder/directeur is -, gestolen (dan wel geretourneerd) door de (door de gemeente Meierijstad)  
in de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, vals ingeschreven 
“spookbewoners” P.B.T. Jansen (zoon van katvanger B.C.M. Jansen), Lara Pennings (partner van 
P.B.T. Jansen) en A.A.M.J. Jansen (dochter van katvanger B.C.M. Jansen).  
 
Met nadruk verzoeken wij u om de goede ontvangst van dit bezwaarschrift bij brief te richten en  
te versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij ’t Achterom 9,  
5491 XD Sint-Oedenrode, schriftelijk te bevestigen, waartoe u ingevolge het door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief d.d. 31 augustus 2020 (KWS-2020/42575) aan            
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
verstuurde in rechte onaantastbare door DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKS-RELATIES en KONING WILLEM ALEXANDER ondertekende KONINKLIJK BESLUIT 
van 16 juli 2020, nr. 2020001560, wettelijk verplicht bent en daarvan een kopie te versturen naar onze 
e-mail a.vanrooij53@gmail.com.   
 

Hoogachtend,  

 

 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111),  
wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225),  
wettelijk wonende in zijn woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
 
(P.S.)Tevens willen wij u hierbij kenbaar maken dat zo nodig (benevens aan degenen vernoemd in  
dit bezwaarschrift) een kopie van dit bezwaarschrift zal worden verstuurd aan alle cliënten van   
het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en alle overig betrokken geraakte derden, nationaal en 
internationaal, die wij noodzakelijk achten.  

 
============================================================================= 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
mailto:a.vanrooij53@gmail.com
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Rechtsstaat ondermijnende misdrijven in overtreffende trap  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Als gevolg van de door katvanger B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117 te 5491 XA Sint-Oedenrode,  
in samenspanning met zijn zoon P.B.T. Jansen (die als spookbewoner in de basisregistratie  
personen vals staat ingeschreven als wonende in de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD  
Sint-Oedenrode van eigenaar A.M.L. van Rooij) gepleegde “valsheid in geschrifte” in de door  
Mr. ADRIAAN JULIUS LOUIS FEITSMA, notaris gevestigd te Schijndel, opgemaakte notarisakte  
d.d. 23 december 2016, - die hij bij de bewaarder mr. B.H.J. Roes bij de Dienst voor het Kadaster en 
de Openbare Registers onder Hyp4 69728/7 op 23-12-2016 om 10:47 uur heeft laten inschrijven -, 
heeft A.M.L. van Rooij in zijn hoedanigheid als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(KvK: 16090111) en als bestuurder van Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683) vanaf 2016 zijn 
Jaarrekeningen niet kunnen deponeren bij de Kamer van Koophandel, ondanks het feit dat A.M.L.  
van Rooij als bestuurder daartoe wettelijk verplicht is. Voor deze door bestuurder A.M.L. van Rooij 
gepleegde economische misdrijven is huidig VVD-minister Stef Blok (zie foto links) van Economische 
Zaken en Klimaat Financiën bestuurlijk verantwoordelijk en aansprakelijk onder aansturing van het 
“Thorbecke schrikbewind” van VVD-Minister-President Mark Rutte (zie foto rechts). Het huidige 
college van burgemeester en wethouders van Meierijstad (zijnde: burgemeester Kees van Rooij en 
Jan Goijaarts, Rik Compagne, Harry van Rooijen, Coby van der Pas-van Nuland en Menno 
Roozendaal zijn de daadwerkelijke veroorzakers (zie foto’s hieronder)        
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CDA'er zet Mariabeeld in Tweede Kamer: 'Zelfs de paus vindt het prachtig' 
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CDA-minister Ferdinand Grapperhaus (zie foto) van Justitie en Veiligheid heeft in zijn 
brief d.d. 18 oktober 2019 (kenmerk: 2728693) aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal kenbaar gemaakt dat door het huidige kabinet de aanpak van deze 
“rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” op landelijk niveau wordt ingezet op een 
combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken en 
voorkomen, maar doet dat niet omdat dit volgens hem voldoet aan de normen die 

voldoen aan de GRONDSLAG van zijn politieke partij de CDA, zoals die in de artikelen 1, 2 en 3 van 
de statuten van hun politieke partij staan opgenomen en welke u hieronder vindt ingelast.  
 

De artikelen 1, 2 en 3 uit de statuten van CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL (CDA) 
 
Artikel 1 

a. De vereniging draagt de 
naam: CHRISTEN 
DEMOCRATISCH 
APPÈL (CDA).  

b. Het CDA, opgericht               
op vijftien april 
negentienhonderd 
vijfenzeventig, is een 
politieke partij - hierna te 
noemen de partij.  

c. De partij heeft haar zetel 

in Den Haag. 

 
Artikel 2 
De partij aanvaardt  
de Heilige Schrift als 
richtsnoer voor het politiek 
handelen. 

Marnix van Rij 
Interim-partijvoorzitter CDA 

 

 
Artikel 3 
De partij streeft naar een maatschappij 
waarin de Bijbelse gerechtigheid 
gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en 
verantwoordelijkheid kan beleven en 
waarin het welzijn van allen wordt 
gediend. De partij legt haar politieke 
overtuiging vast in een Programma van 
Uitgangspunten en haar concrete doelen 
in een verkiezingsprogramma. De Partij 
richt zich uitdrukkelijk tot de gehele 
Nederlandse Samenleving, zonder 
onderscheiding, naar geloofsovertuiging 
of maatschappelijke groepering          
 

 
 

CDA Interim-partijvoorzitter Marnix van Rij is samen met zijn politieke partijgenoot 
CDA-minister Ferdinand Grapperhaus (zie foto) van mening dat wat wij in deze 
“Ingebrekestelling met schade-aansprakelijkheidstelling” aan bestuursvoorzitter Pauline 
Terwijn van de Raad van Bestuur van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V., Dokter 
Kopstraat 2,  5835 DV Beugen, hebben geschreven voldoet aan de tien geboden van 
god, zoals het Rooms-Katholieke kerkgenootschap dat ons heeft geleerd.  

 
Het Rooms-Katholieke kerkgenootschap is de oudste nog steeds functionerende organisatie ter 
wereld, welke is georganiseerd in een kruisvorm.  

• Verticaal: van paus tot gelovige leek, en 

• Horizontaal: op verschillende niveaus bestaat een aantal al dan niet formele instellingen naast 
elkaar, waarvan het bestuur parochie H. Oda er een is.     

Het kerkgenootschap de Rooms-Katholieke Kerk wordt aangeduid als organisatie die is verenigd door 
de bisschop van Rome en wettelijk de tien geboden van god moet naleven:  

1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. 
2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. 
3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt. 
4. Eer uw vader en uw moeder. 
5. Gij zult niet doden. 
6. Gij zult geen onkuisheid doen. 
7. Gij zult niet stelen. 
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. 
9. Gij zult geen onkuisheid begeren. 
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort. 

 
In dit Rooms-Katholieke kerkgenootschap hebben wij te maken met een verticale organisatie  
van paus naar leek.   
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Paus Benedictus XVI vormt samen met Paus Fransiscus een twee-eenheid  

 
 
 
 
 
 
 
 

De twee ringen van man en vrouw die voor de 
Rooms-Katholieke kerk met elkaar zijn getrouwd 

als twee-eenheid zien wij thans terug in onze 
huidige twee pausen 

 
Het is dan ook deze twee-eenheid (Paus Benedictus XVI en Paus Fransiscus) die samen als één paus 
de plaatsvervanger zijn van Jezus Christus, waarover in MATTHEÜS 27:12-14, 18, 19 MARKUS 15:2-
5 LUKAS 23:4-16 JOHANNES 18:36-38 het volgende staat geschreven: 
 

 

 

Door Pilatus en Herodes onschuldig bevonden 

• JEZUS WORDT ONDERVRAAGD DOOR PILATUS EN HERODES 

Jezus probeert niet voor Pilatus te verbergen dat hij inderdaad een koning is. Zijn Koninkrijk is 
echter geen bedreiging voor Rome. ‘Mijn Koninkrijk is geen deel van deze wereld’, zegt Jezus. ‘Als 
mijn Koninkrijk een deel van deze wereld was, zouden mijn dienaren hebben gevochten, zodat ik 
niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar mijn Koninkrijk is nu eenmaal niet van hier’ 
(Johannes 18:36). Jezus heeft inderdaad een Koninkrijk, maar het is niet van deze wereld. 
 
Pilatus laat het hier niet bij. Hij vraagt: ‘U bent dus toch een koning?’ Jezus bevestigt dat die 
conclusie juist is: ‘U zegt zelf dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in 
de wereld gekomen: om te getuigen van de waarheid. Iedereen die aan de kant van de waarheid 
staat, luistert naar mijn stem’ (Johannes 18:37) 
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Kort geleden zei Jezus nog tegen Thomas: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven. 
’ Nu hoort zelfs Pilatus dat Jezus naar de aarde is gestuurd om getuigenis af te leggen van ‘de 
waarheid’, in het bijzonder de waarheid over zijn Koninkrijk. Jezus is vastbesloten om trouw te 
blijven aan die waarheid, zelfs als dat hem zijn leven kost. Pilatus vraagt: ‘Wat is waarheid?’, 
maar hij wacht niet op verdere uitleg. Hij vindt dat hij genoeg heeft gehoord om een oordeel over 
deze man te kunnen vellen (Johannes 14:6; 18:38). 
 
Pilatus gaat weer naar buiten, waar de menigte op hem staat te wachten. Blijkbaar met Jezus naast 
zich zegt Pilatus tegen de overpriesters en de anderen: ‘Ik heb niets strafbaars bij deze man 
gevonden.’ Die uitspraak maakt de menigte woedend. Ze houden vol: ‘Hij hitst het volk in heel 
Judea op met zijn leer, van Galilea helemaal tot hier’ (Lukas 23:4, 5). 
 
Het blinde fanatisme van de Joden zal Pilatus verbazen. Als de overpriesters en de oudsten blijven 
schreeuwen, vraagt Pilatus aan Jezus: ‘Hoort u niet waar ze u allemaal van beschuldigen?’ 
(Mattheüs 27:13) Jezus geeft geen commentaar. Pilatus staat versteld dat Jezus ondanks al die 
absurde beschuldigingen zo kalm blijft. 
 
De opmerkingen van de Joden wijzen erop dat Jezus zijn werk is begonnen vanuit Galilea. Als 
Pilatus hier verder naar informeert, ontdekt hij dat Jezus in feite een Galileeër is. Dit brengt Pilatus 
op een idee. Hij ziet een mogelijkheid zich te onttrekken aan de verantwoordelijkheid een oordeel 
over Jezus te vellen. Herodes Antipas (de zoon van Herodes de Grote) is regeerder van Galilea, en 
hij is gedurende deze paschatijd in Jeruzalem. Pilatus stuurt Jezus daarom naar hem toe. Herodes 
was degene die Johannes de Doper had laten onthoofden. Toen hij later hoorde over de wonderen 
van Jezus, was hij bang dat het ging om Johannes, opgestaan uit de dood (Lukas 9:7-9). 
 
Herodes verheugt zich erop Jezus te ontmoeten. Niet omdat hij Jezus wil helpen, of wil achterhalen 
of de beschuldigingen tegen hem terecht zijn. Nee, Herodes is gewoon nieuwsgierig en hij ‘hoopt 
hem een wonder te zien doen’ (Lukas 23:8). Maar Jezus werkt daar niet aan mee. Sterker nog, als 
Herodes hem ondervraagt, zegt hij geen woord. Teleurgesteld ‘vernederen Herodes en zijn 
soldaten hem’ (Lukas 23:11). Ze doen Jezus een schitterend gewaad aan en maken hem 
belachelijk. Dan stuurt Herodes hem terug naar Pilatus. Voorheen waren deze mannen vijanden, 
maar nu worden ze goede vrienden. 
 
Als Jezus weer terug is bij Pilatus, roept deze de overpriesters, de Joodse regeerders en het volk 
bij elkaar. Hij zegt: ‘Ik heb hem in jullie bijzijn verhoord, maar ik heb geen basis gevonden voor de 
beschuldigingen die jullie tegen hem inbrengen. Ook Herodes trouwens niet, want hij heeft hem 
naar ons teruggestuurd. De man heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Ik zal  hem daarom 
straffen en hem vrijlaten’ (Lukas 23:14-16). 
 
Pilatus beseft dat de priesters Jezus uit jaloezie hebben overgeleverd. Hij wil Jezus dan ook het 
liefst laten gaan. Terwijl hij op zijn rechterstoel zit, wordt hij gesterkt in die gedachte. Hij krijgt van 
zijn vrouw namelijk het volgende bericht: ‘Laat die rechtvaardige man met rust, want ik heb vandaag 
in een droom [blijkbaar van goddelijke oorsprong] veel om hem geleden’ (Mattheüs 27:19). 
 
Pilatus weet dat hij deze onschuldige man zou moeten vrijlaten. Maar hoe moet hij dit aanpakken? 

 
 
 
 
 
 
 
 
De twee ringen van man en vrouw die voor de 

Rooms-Katholieke kerk met elkaar zijn 
getrouwd als twee-eenheid zien wij thans terug 

in onze huidige twee pausen 
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Het echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen leggen in dit geschrift 
getuigenis af van de waarheid en willen iedereen in de wereld vragen om deze  

getuigenis te verspreiden over alle wereldbewoners  

 
 
 
 
 
 
 
 

De twee gestolen ringen van het vanaf 5 juli 
1979 voor de wet en Rooms-Katholieke kerk 

getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. 
van Rooij van Nunen die om redenen zoals 

staat beschreven in dit geschrift al meer dan 
8,5 jaar een lijdensweg ondergaan en met hen 

vele anderen op deze wereld.  

 
Hoe extreem de afvallige politieke partij CDA onder voorzitterschap van haar Interim-
partijvoorzitter Marnix van Rij door CDA-minister Ferdinand Grapperhaus (zie foto) van 
Justitie en Veiligheid met de ijzeren hand wordt geregeerd in strijd met de tien geboden 
van god heeft u hierboven kunnen lezen en maken wij hieronder nog meer duidelijk.  
Hoe ver de hoogmoedswaanzin van CDA-minister Ferdinand Grapperhaus (zie foto) 
van Justitie en Veiligheid gaat kunt u hieronder lezen het recente artikel “Grapperhaus: 

“We hebben een bepaalde tijd op aarde en dat is het” in NieuwsLicht.     
 

 

Grapperhaus: “We hebben een bepaalde tijd op aarde en dat is het” 
 
Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid vertelt in Adieu God?                         

over waarom hij nog wel gelooft, maar niet meer in de kerk komt: door de dogma’s die 

worden verkondigd en tijdgebrek. 
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Van zijn eerste herinneringen aan de kerk weet hij nog dat zijn vader altijd uit De Bijbel las tijdens 
de kerkdienst. De hele dienst door. Grapperhaus nam die gewoonte over. “Die preken heb ik 
allemaal aan me voorbij laten gaan, als kind. Vroeger was een preek van de pastoor veel meer een 
donderpreek. Als jonge jongen begreep ik dat nooit zo helemaal, denk ik. Maar ik las De Bijbel. 
Weliswaar de kinderbijbel, maar dat vond ik prachtig. De verhalen en de metaforen. Geweldig.” 

Tot hij een jaar of 13, 14 was geloofde hij echt in het bestaan van God. Op zijn zestiende schreef hij 
een opstel voor godsdienst waarin hij schreef waarom hij niet dacht dat God, zoals kinderen vaak 
geloven, een man was. Hij gelooft meer in een soort oorsprong die dingen voor ons bepaalt. “De 
één heeft daar heel veel godsbeelden bij, de andere één. Maar er zijn wel bewuste keuzes in je 
leven. Je kunt bijvoorbeeld wél het water inspringen om iemand te helpen. Je kunt daarin verschil 
maken.” 

Minister van Eredienst 

Grapperhaus is niet alleen minister van Justitie en Veiligheid, maar ook minister van Eredienst. 
Tijdens deze coronacrisis maakte hij een soort kerkentocht, hoewel hij zelf niet meer in de kerk 
komt. Tijdgebrek en de dogma’s die daar volgens hem worden verkondigd, weerhouden hem 
daarvan. Toch bezocht hij verschillende kerken in zijn functie als minister van Eredienst. “Ik vond 
dat ik daar invulling aan moest geven, aan mijn functie als minister van Eredienst. Tijdens de crisis 
heb ik het begin gezocht met alle stromingen, om te overleggen. Want men kan zich wel beroepen 
op vrijheid van godsdienst, maar we moeten ook de pandemie bestrijden. En ik was echt ontroerd 
door hoe mensen daarin zaten. Het doet pijn, dat ze hun geloof even een stukje opzij moesten 
zetten, maar er nog steeds met veel bezieling inzetten.” 

Zijn vrouw overleed vier jaar geleden. Ze werd plotseling ziek. “Dat was een algeheel gevoel van 
verbijstering. Geslagenheid.” Was zijn geloof een troost in die tijd? “Ja, maar ik heb veel meer 
gehad aan het geloof wat mijn vrouw had: het boeddhisme. Dat ik het ook moet accepteren.” Hij 
gelooft niet dat zijn vrouw nog ergens is. “Ik geloof niet in het hiernamaals.” Waarom zou dat er 
niet zijn? “Ik denk dat we, net als iedere bloem die uit is gebloeid, dat we een bepaalde tijd op aarde 
hebben en daarin moeten we doen wat goed is. Dat is onze bijdrage aan de hele oorsprong. En dat 
is het.” 

'Geen hiernamaals' 

Hoewel Grapperhaus niet gelooft in een hiernamaals, zou hij toch ‘hevig teleurgesteld’ zijn als 
Petrus hem niet zou binnenlaten. “Natuurlijk ben ik wel eens ijdel en heb ik wel eens gelogen. Maar 
als hij mij een slecht mens zou vinden, zou ik echt verbouwereerd zijn.” 
 

 

Vrijmetselarij en de Rooms-Katholieke Kerk  
  

De vrijmetselarij en de Rooms-Katholieke Kerk staan sinds het ontstaan van de 
vrijmetselarij op gespannen voet met elkaar. Op het einde van de 19e eeuw en gedurende 
de eerste driekwart van de 20e eeuw bereikte deze spanning in België, Frankrijk, 
, Spanje, Portugal, Italië en Latijns-Amerika een hoogtepunt. Terwijl de vrijmetselarij 
steunde op de moderne rechten van de mens en de vrijheden van de burger – zoals 

verworven na de Engelse (1689), Amerikaanse (1776) en Franse (1789) revolutie – ijverde de                 
kerk voor de restauratie van haar godsdienstige en wereldlijke macht. In Italië kreeg de strijd een 
bijzondere dimensie door het verzet van de kerk tegen de politieke vereniging van het land. Door de 
toenemende secularisatie in het laatste kwartaal van de 20e eeuw, stellen vrijmetselaars dat deze 
spanning in Europa als een grotendeels achterhaald debat mag worden beschouwd. Het is deze 
vrijmetselarij onder aansturing van vrijmetselaar Mark Rutte in de kabinetten Rutte I, Rutte II en            
Rutte III die geheel Nederland, die vanuit EU-lidstaat Nederland de gehele Europese Unie en vanuit 
VN-lidstaat Nederland alle landen van de Verenigde Naties hebben onderworpen aan het kwade, 
zoals u dat kunt lezen in dit geschrift.   
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Hiermee hebben wij het bewijs geleverd dat CDA-minister Ferdinand Grapperhaus  
(zie foto) van Justitie en Veiligheid trouw is aan VVD- vrijmetselaar Mark Rutte wat een 
verklaring geeft voor het feit dat hij niet meer naar de kerk gaat en niet gelooft in het 
“hiernamaals”. Dit betekent dat hij Van God Los is. Wij vragen ons eerlijkheidshalve af 
hoe het mogelijk is dat een Van God Losse Ferdinand Grapperhaus (zie foto) toch 

minister van justitie en veiligheid kan zijn voor het CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL (CDA)  
die in haar statuten daarover letterlijk het volgende hebben opgenomen:        
 

De artikelen 1, 2 en 3 uit de statuten van CHRISTEN DEMOCRATISCH APPÈL (CDA) 
 
Artikel 1 

a. De vereniging draagt 
de naam: CHRISTEN 
DEMOCRATISCH 
APPÈL (CDA).  

b. Het CDA, opgericht op 
vijftien april 
negentienhonderd 
vijfenzeventig, is een 
politieke partij - hierna 
te noemen de partij.  

c. De partij heeft haar 
zetel in Den Haag. 

 
Artikel 2 
De partij aanvaardt de 
Heilige Schrift als 
richtsnoer voor het politiek 
handelen. 

 
Marnix van Rij 

Interim-partijvoorzitter CDA 

 

 
Artikel 3 
De partij streeft naar een maatschappij 
waarin de Bijbelse gerechtigheid 
gestalte krijgt, de mens zijn vrijheid en 
verantwoordelijkheid kan beleven en 
waarin het welzijn van allen wordt 
gediend. De partij legt haar politieke 
overtuiging vast in een Programma van 
Uitgangspunten en haar concrete doelen 
in een verkiezingsprogramma. De Partij 
richt zich uitdrukkelijk tot de gehele 
Nederlandse Samenleving, zonder 
onderscheiding, naar geloofsovertuiging 
of maatschappelijke groepering          
 

 
 
Dit alles gaat voor CDA-minister dat Ferdinand Grapperhaus (zie foto) van Justitie en 
Veiligheid nog niet ver genoeg. In betreffend artikel “Grapperhaus: “We hebben een 
bepaalde tijd op aarde en dat is het” in NieuwsLicht schrijft deze Van God Losse 
Ferdinand Grapperhaus (zie foto) letterlijk het volgende:       

  

Minister van Eredienst 

Grapperhaus is niet alleen minister van Justitie en Veiligheid, maar ook minister van Eredienst. 
Tijdens deze coronacrisis maakte hij een soort kerkentocht, hoewel hij zelf niet meer in de kerk 
komt. Tijdgebrek en de dogma’s die daar volgens hem worden verkondigd, weerhouden hem 
daarvan. Toch bezocht hij verschillende kerken in zijn functie als minister van Eredienst. “Ik vond 
dat ik daar invulling aan moest geven, aan mijn functie als minister van Eredienst. Tijdens de crisis 
heb ik het begin gezocht met alle stromingen, om te overleggen. Want men kan zich wel beroepen 
op vrijheid van godsdienst, maar we moeten ook de pandemie bestrijden. En ik was echt ontroerd 
door hoe mensen daarin zaten. Het doet pijn, dat ze hun geloof even een stukje opzij moesten 
zetten, maar er nog steeds met veel bezieling inzetten.” 
 

 
Hiermee waant deze Van God Losse CDA-minister 
Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zich 
boven God en derhalve boven de als twee-eenheid 
(Paus Benedictus XVI en Paus Fransiscus) 
samenwerkende één paus als plaatsvervanger van 
Jezus Christus. Wij geven zijn lot in Gods handen   
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Hoe extreem ver Minister-President Mark Rutte (zie foto links) en de Minister 
van Financiën Wopke Hoekstra (zie foto rechts) en hun politieke partijen VVD  
en CDA met het plegen “Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat ondermijnende 
misdrijven” met de hulp van hun bedrijf Thorbecke B.V. gaat om de strijd om het 
Binnenhof te winnen kunt hieronder lezen:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Afschrift uit de basisregistratie Personen van A.M.L. van Rooij):  
Hieronder vindt u ingelast een Afschrift uit de basisregistratie Personen van A.M.L. van 
Rooij, welke op 7 november 2019 is ondertekend door CDA-staatssecretaris Raymond 
Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (op dat moment Minister)(zie foto).    
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(Afschrift uit de basisregistratie Personen van J.E.M. van Nunen):  
Hieronder vindt u ingelast een Afschrift uit de basisregistratie Personen van J.E.M. van 
Nunen, welke op 13 september 2019 is ondertekend door CDA-staatssecretaris Raymond 
Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie foto).    
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In de tabel hieronder vindt u de door CDA-staatssecretaris Raymond Knops van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de basisregistratie personen (BRP)  
vanaf 5 juli 1979 tot 7 juni 2019 ambtshalve vals ingebrachte naam, adres en 
woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) van het vanaf 5 juli 1979 voor de wet en de 
Rooms-Katholieke kerk in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van 
Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), die nooit 
van tafel en bed zijn gescheiden, naast elkaar geplaatst, welke door alle ministers en 
staatssecretarissen in de kabinetten Rutte II (VVD en PvdA) en Rutte-III (VVD, D66, 

CDA en CU) onder voorzitterschap van VVD-Minister President Mark Rutte (zie foto) vanaf 15 januari 
2013 tot op heden (meer dan 8,5 jaar) zijn gebruikt (en nog steeds worden gebruikt) voor het plegen 
van “Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” door de rechtspersoon “Staat 
der Nederlanden”, waartoe behoren alle ministeries, de gerechten, de Hoge Colleges van Staat en de 
zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) zonder eigen rechtspersoonlijkheid. 
 

 
De door CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (zie foto) geregistreerde naam, adres en woonplaatsgegevens 
(NAW-gegevens) in de basisregistratie personen (BRP) van het vanaf 5 juli 1979 
voor de wet en de Rooms-Katholieke kerk in gemeenschap van goederen getrouwde 
echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 
128731886), die nooit van tafel en bed zijn gescheiden, zijn als volgt:  

 

Ingangsdatum  
 

De heer A.M.L. van Rooij   
 
BSN: 093391225 

Mevrouw J.E.M. van Nunen  
 
BSN: 128731886 

 
05-07-1979  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(woonadres)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(woonadres)  
 

 
12-08-2009  
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(woonadres)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(woonadres)  
  

 
15-01-2013   
 
 

 
Hazendansweg 36A, 3520  
Zonhoven Belgiȅ   
  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(woonadres)  

 
27-01-2015   
 
 

 
Hazendansweg 36A, 3520  
Zonhoven Belgiȅ   
 

 
Belgiȅ   
 

 
11-09-2018   
tot  
07-06-2019   

 
Hazendansweg 36A, 3520  
Zonhoven Belgiȅ   
 
 

 
Lindelaan 49 
Pekela  
(woonadres) 
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In de hierboven ingelaste tabel kunt u lezen dat:  
 

- bij ’t Achterom 9, 5491 XD, SINT OEDENRODE tussen haakjes (woonadres) staat vermeld.  
- bij ’t Achterom 9A, 5491 XD, SINT OEDENRODE tussen haakjes (woonadres) staat vermeld. 
- bij Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven Belgiȅ geen woonadres staat vermeld.  
- bij Belgiȅ geen plaats en geen adres staat vermeld.    

 
Hiermee hebben wij van CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse  
Zaken en Koninkrijksrelaties (zie foto) persoonlijk het wettelijke bewijs verkregen dat 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven Belgiȅ, wettelijk geen woning is en dat in deze  
wettelijk niet bestaande woning A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) vanaf 15 januari 2013  

tot op heden nooit kan hebben gewoond. Daarmee heeft CDA-staatssecretaris Raymond Knops  
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beslist dat vanaf 15 januari 2013 tot op heden  
het woonadres van A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD SINT OEDENRODE is gebleven.        
 

Hiermee hebben wij van CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (zie foto) persoonlijk het wettelijke bewijs verkregen dat België (zonder 
vermelding van plaats en adres) geen woning is en op deze onbekende locatie in Belgiȅ 
J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) vanaf 27 januari 2015 tot 11 september 2018 

nooit kan hebben gewoond. Daarmee heeft CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties beslist dat vanaf 27 januari 2015 tot op heden het woonadres van 
J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD SINT OEDENRODE is gebleven.        
 

In de hierboven ingelaste tabel kunt u lezen dat volgens CDA-staatssecretaris Raymond 
Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie foto) het vanaf 5 juli 1979 voor  
de wet en de Rooms-Katholieke kerk in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), 
vanaf 15 januari 2013 zijn gescheiden van tafel en bed, waarbij:  

 
- A.M.L. van Rooij (BSN: 128731886) vanaf 15 januari 2013 woont in de wettelijk niet 

bestaande woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven Belgiȅ; 
- J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) vanaf 15 januari 2013 is blijven wonen in de 

wettelijk wel bestaande woning ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan haar 
echtgenote A.M.L. van Rooij (BSN: 128731886) de wettelijke eigenaar is en waarin de 
bedrijven “Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-nummer: 57035032), Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 
17102683) en Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK-nummer: 17154479) 
zijn gevestigd, waarvan haar echtgenoot A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) de eigenaar, 
directeur en bestuurder is.  

 
Hieronder vindt u ingelast het op 31 oktober 2012 gewaarmerkte afschrift van de huwelijksakte  
van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Nunen (BSN: 128731886), opgemaakt  
door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Boxtel. Als getuigen waren daarbij 
tegenwoordig L.W.M.H.R van der Plas, wonende te Tilburg (zwager van de bruid) en J.A.J. van Rooij, 
wonende te Arnhem (broer van de bruidegom).        
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Hieronder vindt u ingelast het op 13 oktober 2021 gewaarmerkte afschrift van de huwelijksakte  
van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Nunen (BSN: 128731886), opgemaakt  
door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Boxtel. Als getuigen waren daarbij 
tegenwoordig L.W.M.H.R van der Plas wonende te Tilburg (zwager van de bruid) en J.A.J. van Rooij 
te Arnhem (broer van de bruidegom).        
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Met de hierboven ingelaste twee gewaarmerkte afschriften van de huwelijksakte van A.M.L. van Rooij 
(BSN: 093391225) en J.E.M. van Nunen (BSN: 128731886) van 31 oktober 2012 en 13 oktober 
2021, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Boxtel, heeft u het 
wettelijke bewijs dat het vanaf 5 juli 1979 voor de wet en de Rooms-Katholieke kerk in gemeenschap 
van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van 
Nunen (BSN: 128731886), nooit van tafel en bed zijn gescheiden, Een verzoek tot scheiding  
van tafel en bed moet namelijk bij de rechtbank worden ingediend. Zodra de rechter de  
scheiding van tafel en bed tussen de echtgenoten heeft uitgesproken, dient de uitspraak in het 
huwelijksgoederenregister te worden ingeschreven.  
 

Er staat geen enkele uitspraak van enig rechter in de op 13 oktober 2021 verkregen 
gewaarmerkte huwelijksakte vermeld. De op 13 oktober 2021 verkregen gewaarmerkte 
huwelijksakte is volledig identiek aan de op 31 oktober 2012 verkregen gewaarmerkte 
huwelijksakte. Daarmee hebben wij het wettelijke bewijs geleverd dat de volgende tekst 
in huwelijksakte wettelijk bindend is voor de Staat der Nederlanden en derhalve ook 
voor de kabinetten Rutte II (VVD en PvdA) en Rutte-III (VVD, D66, CDA en CU) onder 
voorzitterschap van VVD-Minister President Mark Rutte (zie foto) 

 
Dit betekent dat de door de Staat der Nederlanden geregistreerde naam, adres en woonplaats-
gegevens (NAW-gegevens) in de basisregistratie personen (BRP) van het vanaf 5 juli 1979                     
voor de wet en de Rooms-Katholieke kerk in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar                        
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886), die               
wettelijk onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden, op 13 oktober 2021 nog hetzelfde moet zijn               
als op 31 oktober 2012 en wettelijk in overeenstemming met de hieronder ingelaste tabel moet                  
zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP).   

 
 Ingangsdatum  
 

De heer A.M.L. van Rooij   
(hoofdverblijfplaats) 
 
BSN: 093391225 

Mevrouw J.E.M. van Rooij van Nunen  
(hoofdverblijfplaats) 
 
BSN: 128731886 

 
05-07-1979  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 

 
12-08-2009  
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij)  

 
Status per heden  
24-10-2021 
 

 
’t Achterom 9, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
J.E.M. van Rooij van Nunen)  
 

 
’t Achterom 9A, 5491 XD 
SINT OEDENRODE   
(is fiscaal en sociaal partner van  
A.M.L. van Rooij) 

 
Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs geleverd dat de Staat der Nederlanden, 
namens deze CDA-Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (zie foto) met zijn hierboven ingelaste op 7 november 2019 
ondertekende authentieke akte uit de basisregistratie personen van A.M.L. van Rooij  
(lees blz. 96 en 97) en op 13 september 2019 ondertekende authentieke akte uit de 

basisregistratie personen van J.E.M. van Nunen (lees blz. 97 en 98) een zeer ernstig “rechtsstaat 
ondermijnende misdrijf” heeft gepleegd.  
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CDA-Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(zie foto) heeft dit zeer ernstig “rechtsstaat ondermijnende misdrijf” opzettelijk gepleegd 
met de voorkennis en wetenschap dat deze door hem vanaf 15 januari 2013 ambtshalve 
ingebrachte valse, naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-gegevens) in de 
basisregistratie personen (BRP) van het vanaf 5 juli 1979 voor de wet en de Rooms-

Katholieke kerk in gemeenschap van echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van 
Rooij van Nunen (BSN: 128731886), wordt gebruikt door alle tot de Staat der Nederlanden behorende 
ministeries, de gerechten, de Hoge Colleges van Staat en de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) 
zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Tot de Staat der Nederlanden behoren:   

• alle ministeries (met uitzondering van het ministerie van Defensie); 

• de Hoge Colleges van Staat (Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State, Algemene 
Rekenkamer, Nationale Ombudsman); 

• de Hoge Raad van Adel; 

• het Kabinet van de Koning; 

• de Kanselarij der Nederlandse Orden; 

• het secretariaat van de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten; 

• de Raad voor de Rechtspraak; de gerechten (rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale Raad 
van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven). 

Daarmee heeft CDA-Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties van alle ministers, van alle 150 tweede 
Kamerlenden, van alle 75 Eerste Kamerleden, van de Raad van State, van  
de Rekenkamer, van de Nationale Ombudsman, van de Hoge Raad van Adel, 
van het Kabinet van de Koning, van alle inlichtingen en veiligheidsdiensten 
(AIVD en MIVD), van de Raad voor de rechtspraak, van alle rechtbanken,  

alle gerechtshoven, van de Centrale Raad van beroep en van het College van de Rechtspraak een 
grote “rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie” gemaakt, onder dictatoriale aansturing van 
CDA-Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (zie foto links) onder toezicht van 
VVD-Minister-President Mark Rutte (zie foto rechts)        
 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)   
 

In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van 
de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische 
verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met de 
uitvoering van de Algemene Ouderdomswet, de Algemene nabestaandenwet 
en EEG-Verordening 547/72 en het daarop gebaseerde Besluit van de 

Administratieve Commissie Nr. 117. Bij besluit d.d. 20 december 2013 (Kenmerk 2013-0000769574) 
heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (thans D66-minister Kajsa Ollongren, 
zie foto links) daarmee de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verplicht tot het gebruik van de door 
CDA-Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie foto 
rechts) vanaf 15 januari 2013 opzettelijk ambtshalve vals ingebrachte naam, adres en woonplaats-
gegevens (NAW-gegevens) in de basisregistratie personen (BRP) van het vanaf 5 juli 1979 voor de 
wet en de Rooms-Katholieke kerk in gemeenschap van echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) 
en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886).  
 

Met dit besluit d.d. 20 december 2013 (Kenmerk 2013-0000769574) heeft D66-minister 
Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens de Staat der 
Nederlanden, beslist dat gevolmachtigd voorzitter Simon Sibma (zie foto) van de Raad 
van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, namens de Staat der Nederlanden  
jegens het echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen 

(BSN: 128731886) een “Cybercrime-misdrijf” moet plegen om daarmee “rechtsstaat ondermijnende 
misdrijven” te plegen ten gunste van een grote “rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie”.     
Over de veel minder erge van buitenaf gepleegde “cybercriminaliteit” staat op de website van de 
Rijksoverheid letterlijk het volgende geschreven (LEES HIER): 
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Cybercrime bestrijden 

Het kabinet wil cybercriminaliteit bestrijden. Zo moeten politie en justitie meer bevoegdheden 
krijgen om cybercrime aan te pakken. Bijvoorbeeld om aanvallen op computernetwerken tegen 
te gaan of hackers op te sporen. 

Meer geld en onderzoek voor bestrijding cybercrime 

Het kabinet is van plan de komende jaren € 26 miljoen beschikbaar te stellen 
tegen cybercrime. Met dit geld wil het kabinet onder andere meer onderzoek doen 
naar cybercrime. 

Daarnaast werft de politie nieuw personeel voor de aanpak van cybercriminaliteit op landelijk 
en regionaal niveau. Ook wil het kabinet dat de politie zich vaker gaat richten op forensische 
opsporing (sporenonderzoek) in de digitale wereld. Daarvoor worden meer hoogopgeleide 
specialisten aangenomen. Zij moeten oplichting, fraude en criminaliteit op internet opsporen.  

Meer bevoegdheden voor overheid 

Om criminelen in de digitale wereld aan te pakken, hebben justitie en politie andere 
bevoegdheden. Zo mogen ze: 

• helers van (digitale) gegevens arresteren; 

• op afstand onderzoek laten doen in computers van criminelen of hierin binnendringen; 

• gegevens overnemen of ontoegankelijk maken (bijvoorbeeld kinderporno of e-
mailberichten met informatie over misdrijven). 

Dit staat beschreven in de wet Computercriminaliteit III. 

Straffen voor cybercriminaliteit 

Cybercriminelen in Nederland kunnen rekenen op een hoge straf. 

• Criminelen die computergegevens vernielen, kunnen een gevangenisstraf van 
maximaal 2 jaar krijgen. 

• Personen die computersystemen ontoegankelijk maken, kunnen ook een 
gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Bijvoorbeeld als zij aan wachtwoorden 
sleutelen of computers bestoken met spam zodat de boel vastloopt. 

• Computercriminelen die strafbare feiten plegen met een botnet, kunnen maximaal 3 
jaar gevangenisstraf krijgen. Met botnets nemen criminelen bijvoorbeeld computers 
over. Op die manier krijgen ze toegang tot privégegevens. 

• Brengt een computerdelict ernstige schade toe? Of richt het zich tegen een vitale 
infrastructuur, bijvoorbeeld een overheidsnetwerk of energiecentrale? Dan wordt de 
maximale gevangenisstraf 5 jaar. 

Dit is vastgelegd in de Wet voor de implementatie van een Europese richtlijn over aanvallen op 
informatiesystemen. 

Meldplicht bij ICT-inbreuken 

Organisaties in de zogenaamde vitale sectoren moeten in de toekomst melding maken 

van digitale veiligheidsincidenten (ICT-inbreuken). Dit staat in de wet beveiliging netwerk- 

en informatiesystemen. Het gaat om organisaties in de volgende sectoren: 

 
 

https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK003539
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/veilig-op-internet/botnets
https://wetgevingskalender.overheid.nl/regeling/WGK004714
https://wetgevingskalender.overheid.nl/regeling/WGK004714
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041515
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041515
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• elektriciteit; 

• gas; 

• drinkwater; 

• telecom; 

• keren en beheren oppervlaktewater; 

• transport (mainports Rotterdam en Schiphol); 

• financiën; 

• (rijks)overheid. 
 

Komen door de ICT-inbreuk de beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de producten 
of diensten in gevaar? Dan moeten organisaties de ICT-inbreuk melden bij het 
Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het NCSC schat de risico’s voor de samenleving 
in. En kan dan hulp verlenen aan de getroffen organisatie. Daarnaast kan het NCSC hierdoor 
andere organisaties waarschuwen en adviseren. 
 

        
Het is dit door D66-minister Kajsa Ollongren (zie foto) van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens de Staat der 
Nederlanden, in samenspanning met CDA-Staatssecretaris Raymond 
Knops (zie foto) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 
gevolmachtigd voorzitter Simon Sibma (zie foto) van de Raad van 

Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank vanuit de Staat der Nederlanden (criminele organisatie)  
gepleegde “Cybercrime-misdrijf” en “rechtsstaat ondermijnende misdrijf” die al vanaf 10 juli 2019 
(ruim 2 jaar lang) het AOW-pensioen steelt van A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) omdat als gevolg 
van het vals ingeschreven staan van de “spookbewoners” P.B.T. Jansen (zoon van katvanger B.C.M. 
Jansen), Lara Pennings (partner van P.B.T. Jansen) en A.A.M.J. Jansen (dochter van katvanger 
B.C.M. Jansen) in de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarvan 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de wettelijke eigenaar is en waarin A.M.L. van Rooij (BSN: 
093391225) samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) hun wettelijke 
hoofdverblijfplaats hebben en waarin ook de bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK-
nummer: 57035032), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111), Van Rooij 
Holding B.V. (KvK-nummer: 17102683) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 
17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van Rooij de eigenaar/bestuurder/ directeur is, de Raad 
van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), namens deze alleen/zelfstandig bevoegd 
voorzitter Simon Sibma, geen besluit in de zin van de Awb kan nemen op de door A.M.L. van Rooij bij 
brief d.d. 15 juli 2015 gedane AOW-aanvraag, welke u hieronder vindt ingelast.  
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Criminele_organisatie
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https://www.algemenebestuursdienst.nl/actueel/nieuws/2018/02/09/simon-sibma-voorzitter-raad-van-bestuur-van-de-sociale-verzekeringsbank
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Korte tijd na het indienen van de hierboven ingelaste AOW-aanvraag d.d. 15 juli 2019 door A.M.L. van 
Rooij (BSN: 093391225) voor een 100% opgebouwd AOW-pensioen heeft een binnen de Sociale 
Verzekeringsbank Utrecht, Graadt van Roggenweg 400, 353 AH Utrecht, werkzame werknemer zijn 
woonplaatsgegevens in het SVB-registratiesysteem als volgt vervalst:  

 



20 november 2021: Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling aan de Publieke Rechtspersoon Waterschap De 
Dommel (KvK-nummer 17277734), voor deze Watergraaf Erik de Ridder van het Waterschap De Dommel (totaal: 144 blz.) 

 

©109 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiermee heeft U het wettelijke bewijs dat Simon Sibma (zie foto) als 
gevolmachtigde voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale 
Verzekeringsbank, door toedoen van een binnen de Sociale Verzekeringsbank 
Utrecht, Graadt van Roggenweg 400, 353 AH Utrecht, werkzame persoon,  
korte tijd nadat hij van A.M.L. van Rooij zijn AOW-aanvraag d.d. 15 juli 2019  
had ontvangen, namens de Staat der Nederlanden, de persoonsgegevens van 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) in het SVB-registratiesysteem, als volgt 
heeft vervalst:  

 

• Woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België. (Deze woning heeft wettelijk            
nooit bestaan).    

• Postadres postbus 18002, 3501 CA, Utrecht. (Dit is het postadres van de SVB zelf).   

• AOW-opbouw 10-07-1967 tot en met 20-04-2010 verzekerd. Vanaf 21-04-2010 niet 
verzekerd. U heeft tot nu toe opgebouwd 82%. Als uw situatie niet veranderd tot 10-07-2019, 
bereikt u een opbouw van 82%. (Steelt 18 % aan AOW-Opbouw);     

 
waarmee u het wettelijke bewijs heeft dat Simon Sibma (zie foto) als gevolmachtigde voorzitter van 
de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, daarmee in zeer ernstige mate de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft overtreden ten gunste van een grote binnen de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) geïnfiltreerde “rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie”,  
die is ontstaan als gevolg van bovengenoemde door D66-minister Kajsa Ollongren en CDA-
Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepleegde  
“Cybercrime-misdrijf” en “rechtsstaat ondermijnende misdrijf”, die daarbij B.C.M. Jansen, wonende  
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op het adres Ollandseweg 117 te 5491 XA Sint-Oedenrode, als katvanger hebben gebruikt om met 
behulp van deze katvanger in het SVB-registratiesysteem in de woningen op het adres ’t Achterom  
9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode de “spookbewoners” P.B.T. Jansen (zoon van katvanger B.C.M. 
Jansen), Lara Pennings (partner van P.B.T. Jansen) en A.A.M.J. Jansen (dochter van katvanger 
B.C.M. Jansen) in te schrijven met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij (BSN: 
0933.91.225) daarvan de wettelijke eigenaar is en de wetenschap dat A.M.L. van Rooij (BSN: 
0933.91.225) en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) daarin vanaf hun 
huwelijk op 5 juli 1979 hun wettelijke hoofverblijfplaats hebben en de wetenschap dat daarin de aan 
hen onlosmakelijk verbonden bedrijven Camping en Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van 
Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van 
Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar, bestuurder, directeur is.  
 
Daarmee heeft U het onherroepelijke wettelijke bewijs verkregen dat een binnen de Sociale 
Verzekeringsbank Utrecht werkzame persoon onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van 
gevolmachtigde voorzitter Simon Sibma van de Raad van Bestuur van Sociale Verzekeringsbank 
na 15 juli 2019 in het SVB-registratiesysteem de naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW-
gegevens) van A.M.L. van Rooij met terugwerkende kracht (wat in strijd is met de wet en het recht) 
vanaf 20 april 2010 als volgt heeft vervalst:   
 

• dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) vanaf 20 april 2010 woont in deze wettelijk nooit 
bestaande woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België. (Deze woning heeft            
wettelijk nooit bestaan)(SVB steelt op deze wijze al ruim twee jaar lang het volledige                
AOW-pensioen van A.M.L. van Rooij, waardoor A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote                      
J.E.M. van Rooij van Nunen niet zijn verzekerd voor de in Nederland wettelijk verplichte 
zorgverzekering en als gevolg daarvan fiscale en sociale fraude wordt gepleegd).   
 

• dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) vanaf 20 april 2010 zijn postadres heeft op postbus 
18002, 3501 CA, Utrecht, zijnde het postadres van de Sociale Verzekeringsbank Utrecht. 
(Dit is het postadres van de SVB zelf, waarmee het bewijs is geleverd dat de SVB al  
meer dan twee jaar lang de SVB post van A.M.L. van Rooij steelt en zich daarmee in 
ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het plegen van adresfraude).   
 

• dat A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) als gevolg daarvan vanaf 21-04-2010 tot 10-07-2019 
niet is verzekerd voor zijn verdere AOW-opbouw tot 100%. (SVB steelt op deze wijze maar 
liefst 18 % aan AOW-Opbouw van het AOW-pensioen van A.M.L. van Rooij);     
 

Hiermee heeft Simon Sibma (zie foto) als voorzitter van de Raad van Bestuur van  
de Sociale Verzekeringsbank al maar liefst ruim twee lang in zeer ernstige mate de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overtreden, ten gunste van  
een grote binnen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geïnfiltreerde “rechtsstaat 
ondermijnende criminele organisatie”, die is ontstaan als gevolg van bovengenoemde 
door D66-minister Kajsa Ollongren en CDA-Staatssecretaris Raymond Knops van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepleegde “Cybercrime-misdrijf” en “rechtsstaat 
ondermijnende misdrijf” die daarbij B.C.M. Jansen, wonende op het adres Ollandseweg 117 te 5491 
XA Sint-Oedenrode, als katvanger hebben gebruikt om met behulp van deze katvanger in het SVB-
registratiesysteem in de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode de 
“spookbewoners” P.B.T. Jansen (zoon van katvanger B.C.M. Jansen), Lara Pennings (partner van 
P.B.T. Jansen) en A.A.M.J. Jansen (dochter van katvanger B.C.M. Jansen) in te schrijven met de 
voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) daarvan de wettelijke eigenaar is 
en de wetenschap dat A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225) en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen (BSN: 128731886) daarin vanaf hun huwelijk op 5 juli 1979 hun wettelijke hoofverblijfplaats 
hebben en de wetenschap dat daarin de aan hen onlosmakelijk verbonden bedrijven Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” (KvK: 57035032), Van Rooij Holding B.V. (KvK: 17102683), Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK: 16090111) en Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. (KvK: 
17154479) zijn gevestigd, waarvan A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) de eigenaar, bestuurder, 
directeur is.  
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Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs geleverd dat de “Staat der 
Nederlanden” namens deze D66-minister Kajsa Ollongren (zie foto) en  
CDA-Staatssecretaris Raymond Knops (zie foto) van Binnenlandse Zaken  
en Koninkrijksrelaties, van alle binnen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
werkzame ambtenaren een grote “rechtsstaat ondermijnende criminele 

organisatie” hebben gemaakt, waartegen door de “Staat der Nederlanden” niet meer 
bestuursrechtelijk, civielrechtelijk of strafrechtelijk kan worden opgetreden omdat tot dezelfde  
“Staat der Nederlanden” ook alle ministeries (met uitzondering van het ministerie van Defensie), de 
Hoge Colleges van Staat (Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State, Algemene Rekenkamer, 
Nationale Ombudsman), de Hoge Raad van Adel, het Kabinet van de Koning, de Kanselarij der 
Nederlandse Orden, het secretariaat van de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (AIVD en MIVD) en de Raad voor de Rechtspraak (rechtbanken, gerechtshoven, 
de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven) onderdeel uitmaken.  
Hiermee hebben wij onmiskenbaar het wettelijke bewijs geleverd dat D66-minister Kajsa Ollongren 
(zie foto) en CDA-Staatssecretaris Raymond Knops (zie foto) van Nederland een “Politiestaat” heeft 
gemaakt die op weg is naar “totalitarisme”: 
 

- die als EU-lidstaat van de gehele Europese Unie een “Politiestaat” heeft gemaakt die op             
weg is naar “totalitarisme”, waarbij het Verdrag van Lissabon (Europese Grondwet) en alle 
Europese verdragen, verordeningen en richtlijnen (waaronder met name de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) vanuit EU-lidstaat Nederland maar liefst al ruim 8,5 jaar 
lang straffeloos kan worden overtreden; 
 

- die als VN-lidstaat van alle 193 landen aan de Verenigde Naties verbonden landen een 
“Politiestaat” heeft gemaakt die op weg is naar “totalitarisme”, waarbij alle met de Verenigde 
Naties gesloten Verdragen (LEES HIER), waaronder het “Internationaal verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten” vanuit VN-lidstaat Nederland maar liefst al ruim 8,5 jaar 
lang straffeloos kan worden overtreden; 

 
Daar komt nog bovenop dat het kabinet Lubbers I (VVD en CDA) onder voorzitterschap 
van Minister-President Ruud Lubbers (zie foto) in 1983 een algehele herziening van de 
Nederlandse Grondwet heeft ingevoerd met als meest belangrijke wijziging het opnemen 
van het nieuwe zelfstandige artikel 120 in de Nederlandse Grondwet met daarin de 
volgende tekst: 

  
“De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”  
  
In het vanaf 1983 in de Nederlandse Grondwet opgenomen zelfstandige artikel 120 wordt gesproken 
over “wetten” en “verdragen”. De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de 
Grondwetscommissie 1950 Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 
als volgt vastgelegd:   
  

  
“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de 
meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), 
Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), 
Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking 
(arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol 
(protocol, protocole), Proces-verbaal (procésverbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, 
Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord 
(Memorandum of Understanding), Memorandum.” 
  

 
Met het opnemen van dit zelfstandige artikel 120 in de Nederlandse Grondwet heeft de “Staat der 
Nederlanden” de gehele Nederlandse Grondwet uitgeschakeld. De 150 Tweede Kamerleden en  
75 Eerste Kamerleden hadden toentertijd deze algehele grondwetswijziging nooit mogen invoeren  
omdat Nederland als EU-lidstaat vanaf 1948 via EU-verdragen wettelijk zit verbonden aan alle andere 
EU-lidstaten (LEES HIER) en vanaf 1945 via VN-verdragen wettelijk zit verbonden aan alle andere 
VN-lidstaten (LEES HIER), wat betekent dat deze algehele herziening van de Nederlandse Grondwet 
(waarmee de Grondwet is uitgeschakeld) eerst getoetst had moeten worden door rechters van het 
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Grondwettelijk Hof in alle andere landen van de Europese Unie en de Verenigde Naties, alvorens 
deze algehele herziening van de Nederlandse Grondwet door de 150 leden van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal en de 75 leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal had mogen  
worden ingevoerd. Op deze wijze heeft EU-lidstaat Nederland en VN-lidstaat Nederland weten  
te bewerkstelligen dat vanaf 1983 vanuit Nederland met alle denkbare “criminele organisaties”  
in vreemde Mogendheden (andere EU-lidstaten en VN-lidstaten) een Tractaat, een Conventie,  
een Handvest, een Statuut, een Akte of Slotakte, een Accoord, een Schikking, een Verklaring of 
declaratie, een Protocol, een Proces-verbaal, een Overeenkomst, een Brief - of notawisseling, een 
Modus, een Arbitrage-compromis, een Memorandum of een convenant kan worden gesloten zonder 
dat die vooraf getoetst mogen worden door enig rechter binnen de Europese Unie en Verenigde 
Naties aan de Grondwet van alle andere EU-landen en VN-landen.  

 
Hiermee hebben wij het wettelijke bewijs geleverd dat vanuit EU-lidstaat Nederland en  
VN-lidstaat Nederland de Grondwet in alle landen van de Europese Unie (waaronder Polen) 
en alle landen van de Verenigde Naties (waaronder Polen) al vanaf 1983 door het 
kabinet Lubbers I (VVD en CDA) is uitgeschakeld. De Poolse Regering onder aansturing 

van President Andrzej Duda (PIS, zie foto) staat dan ook volledig in zijn gelijk dat Nederlands 
Minister-President Mark Rutte (en daarmee de gehele politieke partij VVD) niet bepaalt wat het Poolse 
Constitutioneel Hof (die toetst aan de Poolse Grondwet) voor uitspraken doet, zoals u hieronder in  
het artikel “Poolse regering haalt uit naar Rutte: ‘Laatste persoon die ons de les mag lezen’” in het 
Eindhovens Dagblad van 18 oktober 2021, kunt lezen:   
     

 

Poolse regering haalt uit naar Rutte: ‘Laatste persoon die ons de les mag lezen’ 

De regering van Polen heeft uitgehaald naar premier Mark Rutte. De Nederlander 
is volgens een Poolse regeringswoordvoerder ‘de laatste persoon’ die zijn land 
de les mag lezen over problemen met de rechtsstaat. 

Buitenlandredactie 18-10-21, 12:42 

 

De zegsman zei op televisie dat Nederland in sommige opzichten ook niet voldoet aan de 
Europese normen. ,,En dan heb ik het over belastingkwesties, belastingontwijking en 
andere mechanismen die Nederland al vele jaren gebruikt.” 
 
De Poolse kritiek volgt op de aankondiging dat Rutte de Europese Commissie gaat oproepen 
maatregelen te nemen tegen Polen. Hij wil dat het dagelijks bestuur van de Europese Unie 
besluit het Poolse coronaherstelplan van 36 miljard euro niet goed te keuren. 

 
Polen ligt al langer overhoop met de EU over hervormingen die de democratie en rechtsstaat 
volgens Brussel ondermijnen. EU-lidstaten reageerden ook geschokt toen het Poolse 
Constitutioneel Hof onlangs oordeelde dat het Poolse recht soms zwaarder weegt dan het 
Europese recht. 

Rutte botste onlangs ook al met de Sloveense premier Janez Janša. Die schreef op Twitter dat 
de Nederlandse minister-president zich niet zou moeten bemoeien met de persvrijheid in 
Slovenië. Rutte zou zich volgens Janša beter kunnen inzetten om te voorkomen dat 
Nederlandse journalisten ‘op straat worden omgebracht’. 

 
Het moge u duidelijk zijn dat op grond van de feitelijke en wettelijke inhoud van dit 
spoedeisende verzoekschrift de Poolse Regering onder President Andrzej Duda 
(PIS, zie foto) juist moet eisen dat Nederland per direct geen EU-lid en geen  
VN-Lid meer mag zijn omdat met de Nederlandse Grondwetsherziening in1983, met 
daarin opgenomen het zelfstandige artikel 120, vanuit Nederland de Grondwet van 
Polen en de Grondwet in alle andere EU-landen en VN-landen heeft uitgeschakeld, 
waardoor vanuit Nederland de wereld is veranderd in een “Totalitaire Dictatuur” 
onder aansturing van VVD-Minister-President Mark Rutte.       
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Wat hier de gevolgen van zijn kunt u onder meer lezen in het artikel ’Hoe Nederland de maffia groot 
maakte met naïef drugsbeleid’ in de Telegraaf van 16 oktober 2021, waarin letterlijk het volgende 
staat geschreven:   
 

’Hoe Nederland de maffia groot maakte met naïef drugsbeleid’  
 
AMSTERDAM - Nederland is zo naïef geweest met het drugsbeleid dat het land zich tot 
een waar maffiaparadijs kon ontwikkelen. Dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel. 
 
Het Duitse tijdschrift haalt fel uit naar het Nederlandse drugsbeleid. In een negen pagina’s 
tellende coverstory ’Käse, Koks und Killer’ (kaas, coke en moordenaars) wordt het drugsbeleid  
in ons land waarover Duitse instanties zich in toenemende mate zorgen maken, uiteengezet. 
 
Op de voorpagina prijkt het ooit zo populaire kaasmeisje Frau Antje. Maar dit keer poseert ze 
met een kalasjnikov onder de arm en een joint in de mond. In de Goudse kaas op haar andere 
arm zit cocaïne verstopt en daarbij is de kaas doorzeefd met kogelgaten. 
 
Onderwereld 

Alles mocht en kon. „Dat de liberale omgang met hasj en marihuana ook brutale gangsters groot 
heeft gemaakt, dat de bendes naast softdrugs tonnen harddrugs door het land vervoerden, dat 
er elk jaar ongeveer twintig liquidaties in het milieu waren, deerde bijna niemand. Tot de 
onderwereld zich niet meer bekommerde om de openbare rust”, zo schrijft het weekblad. 

„In 2012 brak een bendeoorlog uit, sindsdien steekt de onderwereld zijn vingers uit naar de 
bovenwereld. Met een schietpartij waarbij de kogels een kinderkamer binnenvlogen. Of met             
een afgehakt hoofd dat in 2016 op de stoep voor een café werd achtergelaten. Met dode en 
bedreigde mensen die niet tot het milieu behoorden, maar midden in het normale leven stonden. 
Zij hadden de moed om op te komen voor de rechtsstaat en de persvrijheid. Of ze hadden 
gewoon domme pech om door een huurmoordenaar voor het doelwit te worden aangezien.” 

„Het land dat zo liberaal wil zijn, ervaart nu hoe onvrij het leven kan zijn in de klauwen van de 
maffia. ’Wie praat, die gaat’, zo zou het motto luiden van Taghi en zijn bende. Journalisten die 
schrijven over de Mocromaffia. Aanklagers die deze zaken onderzoeken. Advocaten die zijn 
tegenstanders verdedigen. Getuigen die belastende verklaringen afleggen. Zij moeten allemaal 
goed onder hun auto kijken om te zien of er geen bom onder zit en steeds om zich heen kijken 
of ze niet achtervolgd worden. Zij moeten bereid zijn zichzelf onder politiebescherming te stellen 
en hun oude leventje op te geven. En dat geldt ook voor hun familieleden.” 

Drugssupermarkt van Europa 

Volgens Frank Buckenhofer, hoofd van de douane-politie-unie is Nederland de drugssupermarkt 
van Europa. Buckenhofer is rechercheur bij het douane-onderzoeksbureau in het Duitse Essen. 
„Alle professionals voor het importeren, verbouwen, vervaardigen en distribueren van drugs zijn 
gevestigd in Nederland.” 
 

 
Als gevolg van deze vanaf 1983 in de Nederlandse Grondwet opgenomen 
zelfstandige artikel 120 heeft het kunnen gebeuren dat door CDA-
Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager (zie foto) van Financiën “namens de 
belastingdienst” en P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens SRA” een “Convenant 
over kwaliteit van fiscale aangifte van SRA-kantoren tussen Belastingdienst 
en SRA“ is gesloten, zonder voorafgaande toetsing door een rechter aan  

de Nederlandse Grondwet, die de Nederlandse belastingdienst vanaf 1 september 2009 is gaan 
gebruiken zonder dat die is voorzien van een handtekening van voormalig bestuurlijk verantwoordelijk 
PvdA-Minister Wouter Bos (zie foto) van Financiën en ook niet is voorzien van een handtekening van 
voormalig directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst en ook nooit de goedkering van (de 
meerderheid van) de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft verkregen.   
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Het is deze door CDA-Staatssecretaris mr. drs. J.C. de Jager van Financiën “namens de 
belastingdienst” getekende ONWETTIGE convenant die veroorzakend CDA-Staatssecretaris  
mr. drs. J.C. de Jager van Financiën vanaf 14 oktober 2010 vanuit zijn nieuwe functie als bestuurlijk 
verantwoordelijk minister van Financiën in kabinet Rutte I (VVD/CDA) onder aansturing van  
VVD-Minister-President Mark Rutte is gaan gebruiken. Dit met de voorkennis en wetenschap  
dat het kabinet Rutte I een minderheidskabinet is bestaande uit de politieke partijen VVD  
en CDA met in het totaal 52 Tweede Kamerzetels, wat betekent dat alvorens het kabinet  
Rutte I (VVD/CDA) betreffend ONWETTIG convenant had mogen gebruiken een meerderheid  
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal daarmee had moeten instemmen. Dit is niet gebeurd,  
wat betekent dat benevens het kabinet Rutte I (VVD/CDA) ook de besturen van de politieke 
partijen VVD en CDA bestuurlijk verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor alle daaruit 
ontstane “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” zoals dat staat beschreven in ons 137 blz. 
tellende verzoekschrift d.d. 6 juni 2021 (kenmerk: AvR/JvR/ 060621/V.Bergkamp) aan Tweede 
Kamervoorzitter Vera Bergkamp met het verzoek om dit verzoekschrift op de agenda van de 
eerstvolgende plenaire vergadering van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te plaatsen.  
Wij richten hierbij aan alleen/zelfstandig bevoegd bestuursvoorzitter Pauline Terwijn van  
Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. (zie foto boven) hierbij dan ook het nadrukkelijke verzoek  
om bij Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp een kopie van ons 137 blz. tellende verzoekschrift 
d.d. 6 juni 2021 aan haar op te vragen en die in deze gedane ingebrekestelling als herhaald en 
ingelast te beschouwen.   
 

Zoals u in ons 137 blz. tellende verzoekschrift d.d. 6 juni 2021 (kenmerk: AvR/JvR/ 
060621/V.Bergkamp) aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (zie foto),  
heeft kunnen lezen is als gevolg van dit in 2009 door CDA-Staatssecretaris  
mr. drs. J.C. de Jager (zie foto) van Financiën “namens de belastingdienst” en  
P.C.J. (Paul) Dinkgreve “namens SRA” gesloten “Convenant over kwaliteit van fiscale 
aangifte van SRA-kantoren tussen Belastingdienst en SRA“ de Staat der 

Nederlanden vanaf 10 oktober 2010 (vanaf Kabinet Rutte I) een steeds groter wordende “rechtsstaat 
ondermijnende criminele organisatie” geworden onder dictatoriale aansturing van de bij SRA 
aangesloten 375 accountantskantoren met zo’n 900 vestigingen in Nederland, waartegen door  
de bij de belastingdienst werkzame ambtenaren namens huidig bestuurlijk minister van financiën  
Wopke Hoekstra (CDA) niet meer handhavend kan worden opgetreden. Alle Nederlandse ministers  
in de kabinetten Rutte I (VVD/CDA), Rutte II (VVD/PvdA) en Rutte III (VVD/CDA/D66/CU) zijn  
als gevolg daarvan chantabel geworden en doen precies wat de bij deze SRA aangesloten 375 
accountantskantoren werkzame registeraccountants (met hun netwerken) hen voorschrijven. De  
Staat der Nederlanden is daarmee een grote inkomen stelende, eigendom stelende, (pensioen)geld 
stelende, onroerend goed stelende, post stelende, fiscale fraude plegende, sociale fraude plegende, 
economische fraude plegende, etc. “rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie” geworden  
die ook huidig CDA-minister F.B.J. (Ferdinand) Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (en daarmee 
ook alle Nederlandse gerechten) volledig in hun dictatoriale macht hebben. De chantagedruk 
op huidig CDA-minister W.B. (Wopke) Hoekstra van Financiën, huidig CDA-minister Ferdinand 
Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en huidig Minister-President VVD-Minister-President 
Mark Rutte is daarbij zo groot dat door hen voor de uitbreiding van deze meest ernstige vorm 
van “rechtsstaat ondermijnende criminaliteit” onder de dekmantel van “handhaving” en 
“criminaliteitspreventie” jaarlijks miljarden euro’s aan overheidssteun (gemeenschapsgeld) wordt 
uitgegeven om daarmee eerlijke hardwerkende ondernemers in het midden en kleinbedrijf in 
Nederland de afgrond in te helpen. Ook de “Toeslagaffaire” is hierdoor veroorzaakt, waarop Tweede 
Kamerlid Pieter Omtzigt zijn CDA-lidmaatschap heeft opgezegd. De 150 leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal en de 75 leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal kunnen dit niet meer 
veranderen omdat zij zichzelf vanaf 1983 met de herziening van de Nederlandse Grondwet, waarin 
het zelfstandige artikel 120 is opgenomen, daarmee volledig hebben uitgeschakeld, waardoor in en 
vanuit Nederland de maffia regeert.    
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De ministerie van Financiën t.b.v. de belastingdienst  

 
In het verzoek van 19 september 2016, kenmerk 2016-0000610920, heeft 
de minister van Financiën (thans CDA-minister Wopke Hoekstra (zie foto 
links) ten behoeve van de Belastingdienst verzocht om autorisatie voor 
de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie 

personen. Bij besluit van 25 november 2016 (Kenmerk 2016-0000730716), die vanaf 1 december 
2016 in werking is getreden, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (thans 
D66-minister Kajsa Ollongren, zie foto midden) daarmee, op verzoek van CDA-minister Wopke 
Hoekstra van Financiën, beslist dat de belastingdienst verplicht de door CDA-Staatssecretaris 
Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie foto rechts) vanaf 15 januari 
2013 opzettelijk ambtshalve vals ingebrachte naam, adres en woonplaats-gegevens (NAW-gegevens) 
in de basisregistratie personen (BRP) van het vanaf 5 juli 1979 voor de wet en de Rooms-Katholieke 
kerk in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en 
J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) moet gebruiken.  

 
Met dit besluit d.d. 20 december 2013 (Kenmerk 2013-0000769574) heeft D66-minister 
Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op verzoek van CDA-
minister Wopke Hoekstra van Financiën, namens de Staat der Nederlanden, beslist  
dat interim directeur-generaal José Lazeroms (zie foto) van de Belastingdienst, namens 

de Staat der Nederlanden een “Cybercrime-misdrijf” moet plegen en vervolgens jegens het echtpaar 
A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) 
“belastingfraude” moet plegen om daarmee “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” te plegen ten 
gunste van een grote “rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie”.   
 
250003 Autorisatiebesluit Belastingdienst via CJIB-Inning en incasso  
 

In het verzoek van 18 september 2020, 2020-0000569531, heeft de 
minister van Financiën (thans CDA-minister Wopke Hoekstra (zie foto 
links) ten behoeve van de van de inning van bestuurlijke boetes en lasten 
onder dwangsom via CJIB-Inning en incasso verzocht om autorisatie  

voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen. Bij besluit van  
21 oktober 2020 (Kenmerk 2020-0000606767), die vanaf 1 november 2020 in werking is getreden, 
heeft CDA-Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie foto 
rechts), namens D66-minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie 
foto midden), daarmee op verzoek van CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën, beslist dat het 
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) verplicht de door CDA-Staatssecretaris Raymond Knops  
(zie foto rechts) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanaf 15 januari 2013 opzettelijk 
ambtshalve vals ingebrachte naam, adres en woonplaats-gegevens (NAW-gegevens) in de 
basisregistratie personen (BRP) van het vanaf 5 juli 1979 voor de wet en de Rooms-Katholieke kerk in 
gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) en J.E.M. van 
Rooij van Nunen (BSN: 128731886) moet gebruiken.  
 

Met dit besluit d.d. 21 oktober 2020 (Kenmerk 2020-0000606767) heeft D66-minister 
Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op verzoek van CDA-
minister Wopke Hoekstra van Financiën, namens de Staat der Nederlanden, beslist dat 
algemeen directeur Albert Hazelhoff (zie foto) van het Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB) bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, namens de Staat der Nederlanden een 

“Cybercrime-misdrijf” moet plegen om vervolgens bij het echtpaar A.M.L. van Rooij (BSN: 093391225) 
en J.E.M. van Rooij van Nunen (BSN: 128731886) met de inning van bestuurlijke boetes en lasten 
onder dwangsom nog meer geld en eigendommen te stelen dan nu (na 8,5 jaar) het geval is, om 
daarmee nog veel meer “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” te plegen ten gunste van een grote 
“rechtsstaat ondermijnende criminele organisatie”.   
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Nederland heeft vanaf 1983 de Grondwet in alle EU-landen en VN-landen uitgeschakeld.   
 

Met bovengenoemde voorkennis en wetenschap dat de “Staat der Nederlanden”  
met zijn in 1983 ingevoerde algehele herziening van de Nederlandse Grondwet in het 
kabinet Lubbers I (VVD en CDA) onder voorzitterschap van Minister-President Ruud 
Lubbers (zie foto), met het daarin opgenomen nieuwe zelfstandige artikel 120, bij  
alle EU-lidstaten en alle VN-lidstaten vanaf 1983 de Grondwet in alle EU-landen en  
VN-landen heeft uitgeschakeld, betekent dat de Europese Grondwet grondwettelijk 
niet kan bestaan en grondwettelijk ook geen rechtskracht kan hebben.     

 
 

De Europese Grondwet kan grondwettelijk niet bestaan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 29 oktober 2004 vond de ceremoniële ondertekening van de Europese Grondwet plaats in Rome. 
Het document is ondertekend door de regeringsleiders en staatshoofden van alle lidstaten uit 
de Europese Unie. De keuze voor de Italiaanse hoofdstad was symbolisch: in 1957 was ook al  
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in Rome getekend.  
De ceremonie vond plaats in dezelfde kamer in hetzelfde paleis als in 1957. 
 

Voor EU-lidstaat Nederland heeft CDA-Minister-President Jan Peter Balkenende 
(zie foto) in Kabinet Balkenende-II (CDA, VVD en D66) met ondertekening ervan 
deze Europese Grondwet op 29 oktober 2004 bekrachtigd met de voorkennis dat 
als gevolg daarvan vanuit EU-lidstaat Nederland daarmee de Grondwet in alle 
landen van de Europese Unie is uitgeschakeld en de Europese Unie vanaf dat 
moment is overgeleverd aan vrijmetselaar Jan Peter Balkenende in de kabinetten 
Balkenende II (CDA, VVD en D66), Balkenende III (CDA en VVD), Balkenende IV 
(CDA, PvdA en CU) en aan vrijmetselaar Mark Rutte in de kabinetten Rutte I 
(VVD en CDA), Rutte II (VVD en PvdA) en Rutte III (VVD, CDA, D66 en PvdA). 
Daarmee heeft de vrijmetselarij vanuit Nederland een dictatoriale macht over 
alle landen van de Europese Unie weten te verkrijgen.   

 
Het Internationaal Strafhof: Op 17 juli 1998 werd in het kader van de Verenigde 
Naties het Statuut van Rome ondertekend, dat de basis legde voor de oprichting 
van het Internationaal Strafhof. Het Statuut van Rome is van kracht geworden 
op 1 juli 2002. De artikelen 5, 11 en 12 bevatten regels over de rechtsmacht van 
het Hof. Hierin worden regels gegeven omtrent de typen misdrijven die berecht 
mogen worden, vanaf wanneer en wie er mogen worden berecht door het Hof. 
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Artikel 5 van het statuut bepaalt dat de rechtsmacht omvat het berechten van: 

• (a) genocide; 

• (b) misdrijven tegen de menselijkheid; 

• (c) oorlogsmisdrijven; 

• (d) het misdrijf van agressie. 

 

Artikel 11 van het statuut bepaalt dat het Hof uitsluitend jurisdictie heeft: 

• (1) over misdrijven gepleegd na inwerkingtreding van het verdrag op 1 juli 2002; 

• (2) indien een staat na die datum is toegetreden, vanaf die toetreding. 

 

Artikel 12 van het statuut bepaalt dat het hof zijn rechtsmacht alleen mag uitoefenen over: 

• (1) staten die partij zijn bij het statuut; 

• (2) indien het gaat om een vervolging op instigatie van een verwijzing door een andere 
staat, of ambtshalve door de aanklager: 

• (a) indien het misdrijf op het territorium van een verdragspartij is gepleegd, daaronder 
inbegrepen aan boord van een schip of een vliegtuig dat geregistreerd is in deze staat; 

• (b) indien de dader de nationaliteit van een verdragspartij heeft; 

• (3) indien een staat die geen partij is bij het strafhof een verklaring aflegt dat zij de 
rechtsmacht van het Hof accepteert. 

 
Inmiddels hebben 124 landen, waaronder alle EU-lidstaten, het statuut geratificeerd of zijn 
anderszins tot het statuut toegetreden, waarmee zij "verdragsstaat" ("state party") van het Hof zijn 
geworden.  
 

Het Internationaal Strafhof kan grondwettelijk niet bestaan 
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Op 1 juli 2002 is op grond van het Statuut van Rome het Internationaal Strafhof van kracht geworden. 
De keuze voor Den Haag moge gezien dat wat in dit geschrift staat geschreven duidelijk zijn. 
Inmiddels hebben 124 landen, waaronder alle EU-lidstaten, het statuut geratificeerd of zijn 
anderszins tot het statuut toegetreden, waarmee zij "verdragsstaat" ("state party") van het Hof  
zijn geworden.  
 

Voor EU-lidstaat Nederland heeft PvdA-Minister-President Wim Kok (zie 
foto) in Kabinet Kok-II (PvdA, VVD en D66) met ondertekening van dit 
Statuut van Rome op 1 juli 2002 het Internationaal Strafhof in Den Haag 
bekrachtigd met de voorkennis dat als gevolg daarvan vanuit VN-lidstaat 
Nederland daarmee de Grondwet in alle inmiddels 124 aangesloten landen 
van de Verenigde Naties is uitgeschakeld en al deze 124 VN-landen vanaf 
dat moment zijn overgeleverd aan vrijmetselaar Wim Kok in kabinet Kok-II 
(PvdA, VVD en D66) en aan vrijmetselaar Jan Peter Balkenende in de 
kabinetten Balkenende I (CDA, VVD en LPF), Balkenende II (CDA, VVD en 
D66), Balkenende III (CDA en VVD), Balkenende IV (CDA, PvdA en CU) 
en aan vrijmetselaar Mark Rutte in de kabinetten Rutte I (VVD en CDA), 
Rutte II (VVD en PvdA) en Rutte III (VVD, CDA, D66 en PvdA). Daarmee 
heeft de vrijmetselarij vanuit Nederland de macht over alle 124 
aangesloten landen van de Verenigde Naties weten te verkrijgen.   

 
Daarmee hebben de drie opvolgende Nederlandse Minister-Presidenten, de 
vrijmetselaars Wim Kok (PvdA), Jan Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) 
weten te bereiken dat de vrijmetselarij in Nederland alle betrokken geraakte politieke 
partijen, zijnde: PvdA, CDA, VVD, LPF, D66 en CU volledig in hun dictatoriale macht 
heeft en dat huidig minister President Mark Rutte (VVD) vanuit Nederland als EU-
lidstaat de gehele Europese Commissie, Europese Parlement en Europese Hof van 
Justitie in zijn dictatoriale macht heeft.   

 
Daarmee hebben de drie opvolgende Nederlandse Minister-Presidenten, de 
vrijmetselaars Wim Kok (PvdA), Jan Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) 
weten te bereiken dat de vrijmetselarij in Nederland alle betrokken geraakte 
politieke partijen, zijnde: PvdA, CDA, VVD, LPF, D66 en CU volledig in hun 
dictatoriale macht heeft en dat huidig minister President Mark Rutte (VVD)  
vanuit Nederland als VN-lidstaat alle 124 landen van de Verenigde Naties in  
zijn dictatoriale macht heeft, die op 1 juli 2002 het Statuut van Rome van het 
Internationaal Strafhof in Den Haag hebben bekrachtigd. Daarmee hebben wij  
het bewijs geleverd dat het Internationaal Strafhof in Den Haag enkel ten dienste 
staat van de vrijmetselarij onder regie van Nederlands Minister-President Mark 
Rutte (VVD). Wat dat alles tot gevolg heeft kunt u onder lezen in het volgende 
hieronder ingelaste artikel.         
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Daarmee hebben wij tevens het bewijs geleverd dat de Poolse regering terecht uithaalt  
naar Nederlands Minister-President Mark Rutte (VVD), zoals u hieronder kunt lezen in  
het Eindhoven Dagblad van18 oktober 2021 (LEES HIER)         
 

 

 
 

Poolse regering haalt uit naar Rutte: ‘Laatste 
persoon die ons de les mag lezen’ 

De regering van Polen heeft uitgehaald naar demissionair premier Mark Rutte. De 
Nederlander is volgens een Poolse regeringswoordvoerder ‘de laatste persoon’ die zijn land 
de les mag lezen over problemen met de rechtsstaat. 

Buitenlandredactie 18-10-21, 12:42 Laatste update: 18-10-21, 15:54 

De zegsman zei op televisie dat Nederland in sommige opzichten ook niet voldoet aan de Europese 
normen. ,,En dan heb ik het over belastingkwesties, belastingontwijking en andere mechanismen 
die Nederland al vele jaren gebruikt.” 

De Poolse kritiek volgt op de aankondiging dat Rutte de Europese Commissie gaat oproepen 
maatregelen te nemen tegen Polen. Hij wil dat het dagelijks bestuur van de Europese Unie besluit 
het Poolse coronaherstelplan van 36 miljard euro niet goed te keuren. 

Polen ligt al langer overhoop met de EU over hervormingen die de democratie en rechtsstaat 
volgens Brussel ondermijnen. EU-lidstaten reageerden ook geschokt toen het Poolse 
Constitutioneel Hof onlangs oordeelde dat het Poolse recht soms zwaarder weegt dan het 
Europese recht. 

Rutte botste onlangs ook al met de Sloveense premier Janez Janša. Die schreef op Twitter dat de 
Nederlandse minister-president zich niet zou moeten bemoeien met de persvrijheid in Slovenië. 
Rutte zou zich volgens Janša beter kunnen inzetten om te voorkomen dat Nederlandse journalisten 
‘op straat worden omgebracht’. 

 
 

Daarmee hebben wij tevens het bewijs geleverd dat Nederlands Minister-President               
Mark Rutte (VVD) vanuit de Europese Unie (waarover hij als vrij metselaar een volledige 
dictatoriale macht heeft) de Poolse regering driegt met het inhouden van miljarden euro’s 
vanuit de Europese Commissie en tot het opzeggen van stemrecht, zoals u hieronder kunt 
lezen in het Leids Dagblad van 21 oktober 2012 (LEES HIER).          
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Rutte: Polen is vast gevoelig voor Europese druk 
 
Polen bindt vast in als de Europese Unie maatregelen neemt tegen de ondermijning van de 
eigen rechterlijke macht en het EU-recht door dat land, denkt demissionair premier Mark 
Rutte. Er staat veel geld voor de Polen op het spel en Rutte denkt dat ze "ook een fatsoenlijk 
lid van de EU willen zijn". 
 
Rutte wil met zijn EU-collega's op hun top in Brussel bespreken met welke maatregelen ze  
"Polen kunnen stimuleren om vooral het goede pad te kiezen". Nederland vindt dat de Europese 
Commissie de Poolse aanvraag voor tientallen miljarden euro's uit het coronaherstelfonds voorlopig 
moet blokkeren. Ook de EU-landen zouden in actie moeten komen en een procedure moeten 
doorzetten die Polen zijn stemrecht in de EU kan kosten. 
 
Maar dat laatste is "nu niet voorzien", geeft Rutte toe. Het is volgens hem maar zeer de vraag of 
genoeg EU-landen dat zouden steunen. "Daar zul je de komende weken verder over moeten 
praten." 

Rutte botste op een eerdere top hard met de Hongaarse premier Orbán over de rechtsstaat maar 
de demissionair premier benadrukt de discussie met zijn Poolse collega "zo gefocust en zo kalm 
mogelijk" te willen voeren. 

 
 

Europees uitleveringsbevel bestaat Grondwettelijk niet  

 
Hierboven hebben wij het wettelijke bewijs geleverd::  
 

1. dat door toedoen van EU-lidstaat Nederland de Europese Grondwet wettelijk niet bestaat en 
vanuit EU-lidstaat Nederland de Grondwet in alle EU-landen is uitgeschakeld.    

 
2. dat door toedoen van VN-lidstaat Nederland de Grondwet in alle 124 landen VN-landen                   

`is uitgeschakeld die op 1 juli 2002 het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof in 
Den Haag hebben bekrachtigd. .    

 
Daarmee hebben wij het grondwettelijke bewijs geleverd dat alle reeds uitgevoerde Europese 
uitleveringsbevelen ONGRONDWETTIG zijn wat door het hoogste federale gerechtshof van Duitsland 
(het Bundesverfassungsgericht) wordt bevestigd, welk Hof door toedoen van EU-lidstaat Nederland 
overigens zelf ook ONGRONDWETTIG is. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het artikel 
”Uitlevering in strijd met Duitse Grondwet” in de nieuwsmedia Duitsland Instituut van 18 juli 2005, 
welke u hieronder vindt ingelast.           
 

 
Uitlevering in strijd met Duitse Grondwet  

Nieuws 

Achtergrond - 18 juli 2005 

(18 juli 2005) Het hoogste federale gerechtshof van Duitsland, 
het Bundesverfassungsgericht, heeft de Duitse wet die de r ichtlijnen omtrent het 
Europees uit leveringsbevel uitvoert, nietig verklaard.Terreurverdachte en aanklager 
Mamoun Darkanzali, die van banden met Al Qaida wordt verdacht,  is met 
onmiddellijke ingang vrijgelaten uit de gevangenis van Hamburg.  
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Het Bundesverfassungsgericht, dat waakt over de Duitse grondwet, vindt dat het 
Duitse uitvoeringsbesluit van de Europese uitleveringswet onrech tmatig inbreuk 
maakt op de Duitse grondrechten. De wetgever heeft volgens het gerechtshof te 
weinig voorzorgsmaatregelen getroffen voor de bescherming van Duitse verdachten. 
De wet is met de uitspraak feitelijk buiten werking gesteld.  

Aanleiding voor het verwerpen van de uit leveringswet was de voorgenomen 
uit levering van Mamoun Darkanzali, die in het Hamburgse netwerk van Mohammed 
Atta zou hebben gezeten. Atta was een van de zelfmoordpiloten in de aanslag op het 
World Trade Center in New York op 11 september 2001. Door gebrek aan bewijs kon 
Darkanzali in Duitsland niet worden vervolgd. Daarom zou hij worden uitgeleverd aan 
Spanje, waar een verdere strafvervolging wel mogelijk was. Door het besluit van het 
Bundesverfassungsgericht moet hij  nu worden ontslagen uit de gevangenis.  

De Duitse minister van justit ie, Brigitte Zypries (SPD) reageerde teleurgesteld. Ze 
beschouwt het oordeel van het gerechtshof als een terugslag in de str i jd tegen het 
terrorisme. Ze kondigde aan dat een nieuw voorstel voor de uitleveringswet binnen 
vier tot zes weken zal worden ingediend.  

Het Europese uit leveringsbevel is een onderdeel van het Europese raambesluit, dat 
in 2002 genomen werd naar aanleiding van de terroristische aanslagen van 11 
september 2001. In het raambesluit worden 32 categorieën delicten genoemd. 
Wanneer een misdaad onder één van deze categorieën valt, dan hoeft de rechterlijke 
macht niet meer te toetsen of het delict in beide landen strafbaar is en kan  men 
direct tot uit levering overgaan.  

Zolang Duitsland nog geen nieuwe wet heeft, die de rechten van de burger beter 
waarborgt, mogen er geen Duitsers worden uitgeleverd aan andere lidstaten van de 
Europese Unie. 

 
 
Hiermee hebben wij het Grondwettelijke bewijs 
geleverd dat alle EU-landen (waaronder Nederland  
en Spanje) die EU-uitleveringsbevelen hebben laten 
uitgaan betreffende EU-uitleveringsbevelen op grond 
van dit geschrift onmiddellijk dienen in te trekken.  
Dit geldt onder meer voor voormalig president  
Carles Puigdemont van Catalonië (zie foto links)  
en Nederlands journalist Micha Kat (zie foto rechts)       
 

 
 

Vorstenhuizen Grondwettelijk opgeheven  

 
De Europese Unie kent volgende bestaande vorstenhuizen:    

• Het Koninklijk Huis van Nederland; het Huis van Oranje-Nassau (Ottoonse Linie van 
het Nassause Huis, tak Nassau-Dietz) 

• Het Koninklijk Huis van België; het Huis van Saksen-Coburg-Gotha (heet sinds 
1920 Van België) 

• Het Koninklijk Huis van Denemarken; het Huis van Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg-Oldenburg 

• Het Koninklijk Huis van Noorwegen; het Huis van Schleswig-Holstein-Sonderburg-
Glücksburg-Oldenburg 

• Het Koninklijk Huis van Spanje; het Huis van Bourbon 

• Het Koninklijk Huis van Zweden; het Huis Bernadotte 
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• Het Prinselijk Huis van Liechtenstein; het Huis van Liechtenstein 

• Het Prinselijk Huis van Monaco; het Huis van Grimaldi 

• Het Groothertogelijk Huis van Luxemburg; het Huis van Nassau-Weilburg (Walramse 
Linie van het Nassause Huis, tak Nassau-Weilburg) 

 
 
Met het uitschakelen van de Grondwet in alle EU-landen 
vanuit Nederland door de drie opvolgende Nederlandse 
Minister-Presidenten, de vrijmetselaars Wim Kok (PvdA), 
Jan Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) zijn 
bovengenoemde negen vorstenhuizen GRONDWETTELIJK 
opgeheven. Het wordt dan ook heel hoog tijd dat deze 
negen koninklijke huizen, waaronder Koning Willem-
Alexander van Nederland (zie foto links) en Koning  
Filip van België (zie foto rechts) zich daartegen gaan 
verzetten en gaan afrekenen met deze vrijmetselarij.         
 

 
 
 

De tien geboden van God is de grondwet voor alle EU-VN-landen   
 

De Heilige Stoel is Permanent waarnemer bij de Verenigde Naties 

 
 
 
 

 

Paus Benedictus XVI vormt samen met Paus Fransiscus een twee-eenheid 
 
 
 
 
 
 

De twee ringen van man en vrouw die voor de 
Rooms-Katholieke kerk met elkaar zijn getrouwd 

als twee-eenheid zien wij thans terug in onze 
huidige twee pausen 

 
Nu de drie opvolgende Nederlandse Minister-Presidenten, de vrijmetselaars Wim Kok (PvdA), Jan 
Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) vanuit Nederland in alle EU-landen en 124 VN-landen 
de Grondwet hebben uitgeschakeld, betekent dat in alle VN-landen “de tien geboden van God” de 
Grondwet is geworden. Dit omdat de Heilige Stoel Permanent waarnemer is bij de Verenigde Naties. 
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De Grondwet vanaf heden zijn “de tien geboden van God” die moeten worden nageleefd door alle 
Gerechten en Hoven in alle VN-landen (waaronder alle EU-landen), welke u hieronder vindt ingelast. 
 

        
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. 
2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. 
3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt. 
4. Eer uw vader en uw moeder. 
5. Gij zult niet doden. 
6. Gij zult geen onkuisheid doen. 
7. Gij zult niet stelen. 
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. 
9. Gij zult geen onkuisheid begeren. 
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort. 

 

 
Wij zijn ervan overtuigd dat alle verschillende geloven op onze aarde met deze tien geboden  
als Grondwet willen leven, waardoor een duurzame vrede op aarde kan worden bereikt.  
Wij vragen aan Paus Benedictus XVI en Paus Fransiscus dan ook om als twee-eenheid vanuit één 
paus, als plaatsvervanger van Jezus Christus, vanuit de Heilige Stoel als Permanent waarnemer bij 
de Verenigde Naties om dit geschrift in alle wereldtalen uit te dragen naar alle landen en alle volkeren 
op onze aarde, waarmee een nieuwe start gemaakt kan worden vanuit een NIEUWE WERELD 
bevrijdt van de vrijmetselarij, waartegen de Rooms-Katholieke kerk tot aan het einde van de 19e eeuw    
en de eerste driekwart van de 20e eeuw gevochten heeft maar vanaf de tijd de verleiding van het 
grote geld niet kon weerstaan.   
 

Wij vragen aan Nederlands aartsbisschop Mgr. Wim van Eijk van Utrecht (zie foto)  
om af te rekenen met de Nederlandse vrijmetselarij en “de tien geboden van God”  
te volgen en te implementeren in de Nederlandse kerkgenootschappen middels het 
uitdragen van dit geschrift naar alle bisschoppen, dekens, pastors, diaken en leken,  
als ook aan alle andere Nederlandse gelovigen en niet-gelovigen. Wij zijn er namelijk 
van overtuigd dat alle Nederlanders hunkeren naar een gelijke behandeling in 
overeenstemming met “de tien geboden van God”.                 

 
Wij vragen aan Belgisch aartsbisschop Mgr. Jozef De Kesel van Mechelen-
Brussel (zie foto) om af te rekenen met de Belgische vrijmetselarij en  
“de tien geboden van God” te volgen en te implementeren in de Belgische  
kerkgenootschappen middels het uitdragen van dit geschrift naar alle 
bisschoppen, dekens, pastors, diaken en leken, als ook aan alle andere  
Belgische  gelovigen en niet-gelovigen. Wij zijn er namelijk van overtuigd  
dat alle Belgen hunkeren naar een gelijke behandeling in overeenstemming  
met “de tien geboden van God”.                 

 
De Romeinse Curie (zie foto)(Latijn: Curia Romana) is 
het bestuursapparaat van de paus en wordt gevormd door  
de organen van de Heilige Stoel die de paus bijstaan  
in het vervullen van zijn taken als hoofd van de Rooms-
Katholieke Kerk. Het woord curie is afgeleid van 
het Latijnse curia, dat verwijst naar de plaats waar in 
de klassieke oudheid de Romeinse senaat vergaderde. 
Later werd de term gebruikt om het paleis van de vorst 
aan te duiden en stilaan ook voor het ‘vorstelijke huis’, 
de hofhouding die de vorst bijstond in zijn bestuurstaak. 

De term curie wordt ook wel gebruikt voor de bestuursorganen van een bisdom. In dat geval gaat het 
om een diocesane curie. Wij vragen aan Belgisch aartsbisschop Mgr. Jozef De Kesel van Mechelen-
Brussel, in zijn hoedanigheid als lid van de Romeinse Curie, dan ook om Paus Benedictus XVI  
en Paus Fransiscus die als twee-eenheid vanuit één paus, als plaatsvervanger Jezus Christus 
vertegenwoordigen, te helpen met de vertaling van dit geschrift in alle wereldtalen en dat uit te  
dragen naar alle bewoners op onze aarde.    
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Met het uitschakelen van de Grondwet in alle EU-landen vanuit Nederland  
door de drie opvolgende Nederlandse Minister-Presidenten, de vrijmetselaars  
Wim Kok (PvdA), Jan Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) zijn binnen 
de Europese Unie de negen vorstenhuizen Grondwettelijk opgeheven, zonder 
voorafgaande instemming van betreffende vorstenhuizen, waaronder ook het  
Koninklijk Huis van Nederland. Het zijn de vrijmetselaars Wim Kok (PvdA), Jan 
Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) en daarmee de politieke partijen 
PvdA, CDA en VVD (vrijmetselaars-partijen) die op deze wijze de “Grondwet-
telijkheid” van Het Koninklijk Huis van Nederland heeft opgeheven. Dit geeft  
dan ook de verklaring voor het feit dat vrij metselaar Minister-President Mark 
Rutte (VVD) via RTL-nieuws recent op 21 september 2021 het volgende nieuws 
naar buiten heeft gebracht 'Amalia moet troon behouden als ze met een vrouw zou 
trouwen'. Daarmee hebben de vrijmetselaars-partijen PvdA, CDA en VVD zonder 
de handtekening van koning Willem-Alexander zijn koningschap opgeheven, wat 
in werkelijkheid al vanaf 1983 (30 jaar voor zijn koningschap) is opgeheven met  
de algehele herziening van de Nederlandse Grondwet met daarin opgenomen het 
nieuwe zelfstandige artikel 120. Wat daarvan de gevolgen zijn kunt u lezen in  
dit geschrift. Wij willen koning Willem-Alexander hierbij dan ook vragen om te 

“vechten als een Leeuw” om het koningschap te behouden en de bloedlijn te laten doorlopen.  
Het is namelijk nog niet te laat. De vrijmetselaars-partijen PvdA, CDA en VVD hebben namelijk over 
het hoofd gezien dat de Heilige Stoel Permanent waarnemer is bij de Verenigde Naties en als gevolg 
daarvan vanaf 1983 de tien geboden van god de Grondwet van Nederland is, welke u hieronder 
nogmaals vindt ingelast. 
 

        
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. 
2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. 
3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt. 
4. Eer uw vader en uw moeder. 
5. Gij zult niet doden. 
6. Gij zult geen onkuisheid doen. 
7. Gij zult niet stelen. 
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. 
9. Gij zult geen onkuisheid begeren. 
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort. 

 

 
Wij doen aan Hare Majesteit koning Willem-Alexander hierbij dan ook het verzoek om met 
inachtneming van de inhoud van dit geschrift per direct een rechtens onaantastbaar KONINKLIJK 
BESLUIT uit te vaardigen waarbij “de tien geboden van God” retroactief vanaf 1983 van kracht  
worden voor de Staat der Nederlanden. Tot de Staat der Nederlanden behoren:   

• alle ministeries (met uitzondering van het ministerie van Defensie); 

• de Hoge Colleges van Staat (Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State, Algemene 
Rekenkamer, Nationale Ombudsman); 

• de Hoge Raad van Adel; 

• het Kabinet van de Koning; 

• de Kanselarij der Nederlandse Orden; 
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• het secretariaat van de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten; 

• de Raad voor de Rechtspraak; de gerechten (rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale Raad 
van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven). 

Wij richten hierbij aan Hare Majesteit Koning Willem-Alexander dan ook het nadrukkelijk 
verzoek om het hierboven verzochte uit te vaardigen KONINKLIJK BESLUIT per direct  
op koninklijke wijze te (laten) overhandigen aan alle hierboven genoemde ministeries, de 
gerechten, de Hoge Colleges van Staat en de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s).  
 

Met het uitschakelen van de Grondwet in alle EU-landen vanuit Nederland door  
de drie opvolgende Nederlandse Minister-Presidenten, de vrijmetselaars Wim 
Kok (PvdA), Jan Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) zijn binnen de 
Europese Unie de negen vorstenhuizen Grondwettelijk opgeheven zonder 
voorafgaande instemming van betreffende vorstenhuizen, waaronder ook  
het Koninklijk Huis van België. Het zijn de vrijmetselaars Wim Kok (PvdA),  
Jan Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD) en daarmee de politieke  
partijen PvdA, CDA en VVD (vrijmetselaars-partijen), die mede als gevolg  
van hun Grondwettelijke binding van België met Nederland via het Benelux 
Gerechtshof, met de hulp van de Belgische premiers Wilfried Martens (CVP), 
Jean-Luc Dehaene (CVP), Guy Verhofstadt (VLD, OpenVld), Yves Leterme 
(CD&V/cdH), Herman van Rompuy (CD&V/cdH), Elio Di Rupo (PS/sp.a), 

Charles Michel (MR/OpenVld), Sophie Wilmès (MR/OpenVld) en Alexander De Croo (OpenVld)  
op deze wijze de “Grondwettelijkheid” van Het Koninklijk Huis van België hebben opgeheven.  
Dit geeft dan ook de verklaring voor het feit dat grondwetsspecialist Hendrik Vuye via De Standaard 
op 15 oktober 2021 het volgende nieuws naar buiten heeft gebracht “Ook prinses Elisabeth mag met 
een vrouw trouwen”. Daarmee hebben de Nederlandse vrijmetselaars-partijen PvdA, CDA en VVD  
die in het Europese Parlement zitten verbonden aan de Belgische partijen CVP, VLD, OpenVld, 
CD&V, cdH, PS, sp.a het koningschap van koning Filip opgeheven, wat in werkelijkheid al vanaf 1983 
(30 jaar voor zijn koningschap) is opgeheven met de algehele herziening van de Nederlandse 
Grondwet met daarin opgenomen het nieuwe zelfstandige artikel 120. Wat daarvan de gevolgen  
zijn kunt u lezen in dit geschrift. Wij willen koning Filip hierbij dan ook vragen om samen met koning 
Willem-Alexander te “vechten als een Leeuw” voor het behoud van zijn koningschap en zijn bloedlijn 
te laten doorlopen. Het is namelijk nog niet te laat. De Nederlandse vrijmetselaars-partijen PvdA, CDA 
en VVD en de aan deze vrijmetselaars-partijen (via het Benelux Gerechtshof) verbonden Belgische-
partijen CVP, VLD, OpenVld, CD&V, cdH, PS, sp.a hebben namelijk over het hoofd gezien dat de 
Heilige Stoel Permanent waarnemer is bij de Verenigde Naties en als gevolg daarvan vanaf 1983  
“de tien geboden van God” de Grondwet van België is, welke u hieronder nogmaals vindt ingelast. 
 

        
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. 
2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. 
3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt. 
4. Eer uw vader en uw moeder. 
5. Gij zult niet doden. 
6. Gij zult geen onkuisheid doen. 
7. Gij zult niet stelen. 
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. 
9. Gij zult geen onkuisheid begeren. 
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort. 

 

 
Wij doen aan Hare Majesteit koning Filip hierbij dan ook het verzoek om met inachtneming van  
de inhoud van dit geschrift per direct een rechtens onaantastbaar KONINKLIJK BESLUIT uit te 
vaardigen waarbij “de tien geboden van God” retroactief vanaf 1983 van kracht worden voor de 
Belgische Staat. Tot de Belgische Staat behoren de volgende onder de punten 1 t/m 12 opgesomde 
rechtspersonen:     
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1. De wetgevende macht van België (Kamer van volksvertegenwoordigers en Senaat)  

 
2. De volgende Regionale unicamerale parlementen:   

• Vlaams Parlement (Vlaamse Gemeenschap en Gewest) 

• Waals Parlement (Waals Gewest) 

• Brussels Hoofdstedelijk Parlement (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 

• Parlement van de Franse Gemeenschap (Franse Gemeenschap) 

• Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Duitstalige Gemeenschap) 

 

3. De uitvoerende macht van België (de Belgische federale regering, bestaande uit 
de Koning, ministers en staatssecretarissen. De ministers vormen tezamen de ministerraad. 
De Koning zit deze officieel voor, maar doet dat in de praktijk niet meer (of bij wijze van 
ceremonieel). De persoonlijke medewerkers van de Koning, de ministers of de 
staatssecretarissen wordt diens kabinet genoemd, het Kabinet van de Koning. 

 

4. De Regionale Regeringen van België, zijnde:    

• Vlaamse Regering (bevoegd voor zowel gewestelijke als gemeenschapsmateries) 

• Waalse Regering (in principe enkel bevoegd voor gewestelijke materies, maar ook enkele 
gemeenschapsmateries) 

• Brusselse Hoofdstedelijke Regering (enkel bevoegd voor gewestelijke materies) 

• Franse Gemeenschapsregering (enkel bevoegd voor gemeenschapsmateries) 

• Regering van de Duitstalige Gemeenschap (in principe enkel bevoegd voor 
gemeenschapsmateries, maar ook enkele gewestmateries) 

Daarnaast hebben de drie Brusselse Gemeenschapscommissies 
(de Franse, Vlaamse en Gemeenschappelijke) elk een College dat een uitvoerend orgaan is, 
te vergelijken met een regering. 

 

5. De Rechtelijke macht van België, zijnde:  

• Rechtgevend orgaan in België overzicht van de rechtscolleges 

• Raad van State (hoogste administratieve rechtscollege) 

• Grondwettelijk Hof (toetsing formele wetten aan (delen van) de grondwet en de 
bevoegdheidsverdelende regels) 

• Hof van Cassatie (hoogste rechtscollege van de 'gewone' hoven en rechtbanken) 
 
 

6. De Ministeries (departementen) van België, zijnde:   

• Lijst van Belgische ministeries: Overzicht van de verschillende ministeries in België 

o Federale Overheidsdienst (FOD): Federale ministeries, zij voeren het beleid 
van de Federale regering uit. 

o FOD Kanselarij: Deze FOD ondersteunt de eerste minister. 

• Lijst van de Gewestelijke en Gemeenschapsministeries: Deze ministeries voeren het 
beleid uit van de regionale regeringen. 

7. Het Belgische Staatsbedrijf, Federale Overheid, zijnde:    

• Belfius: bank- en verzekeringsgroep. 

• bpost: postbedrijf van de Belgische staat. 

• Infrabel: de spoorwegbeheerder van België. 
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• Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS): naamloze vennootschap die 
in opdracht van de Belgische federale overheid treindiensten exploiteert. 

• NMBS-Holding: koepelorganisatie van de Belgische spoorwegen. 

• Proximus: telecommunicatiegroep. 

• Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM): de investeringsmaatschappij 
van de federale overheid die tevens instaat voor het centraal beheer van 
overheidsparticipaties. 

8. Het Belgische Staatsbedrijf, Vlaamse Overheid, zijnde:    

• Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT): de Nederlandstalige publieke 
omroep. 

• Vlaamse Vervoermaatschappij "De Lijn" (De Lijn): openbaar vervoer (bussen en trams). 

• Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): afvalverwerkingsbedrijf. 

9. Het Belgische Staatsbedrijf, Brusselse Overheid, zijnde:    

• Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB): vervoerbedrijf 
dat stads- en streekvervoer exploiteert in de 19 gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en een klein deel van Vlaams-Brabant, in opdracht van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

10. Het Belgische Staatsbedrijf, Waalse Overheid, zijnde:    

• Opérateur du Transport de Wallonie (Transport en commun, TEC): vervoerbedrijf 
dat stads- en streekvervoer exploiteert in Wallonië in opdracht van het Waals Gewest. 

• Office wallon des déchets: het Waalse equivalent van de Vlaamse OVAM. 

11. Het Belgische Staatsbedrijf, Franse Gemeenschapsoverheid, zijnde:    

• Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF): de Franstalige publieke 
omroep 

12. Het Belgische Staatsbedrijf, Duitstalige Gemeenschapsoverheid, zijnde:    

• Belgischer Rundfunk (BRF): de Duitstalige publieke omroep. 

 
 
Wij richten hierbij aan Hare Majesteit Koning Filip dan ook het nadrukkelijk 
verzoek om het hierboven verzochte uit te vaardigen KONINKLIJK BESLUIT  
per direct op koninklijke wijze te (laten) overhandigen aan alle hierboven  
onder de punten 1 t/m 12 opgesomde rechtspersonen.   
 

 
Met het uitschakelen van de Grondwet in alle EU-landen vanuit Nederland  
en België door de drie opvolgende Nederlandse Minister-Presidenten, de 
vrijmetselaars Wim Kok (PvdA), Jan Peter Balkenende (CDA) en Mark 
Rutte (VVD), via het Benelux Gerechtshof, met de hulp van de Belgische 
premiers Wilfried Martens (CVP), Jean-Luc Dehaene (CVP), Guy Verhofstadt 
(VLD, OpenVld), Yves Leterme (CD&V/cdH), Herman van Rompuy 
(CD&V/cdH), Elio Di Rupo (PS/sp.a), Charles Michel (MR/OpenVld), Sophie 
Wilmès (MR/OpenVld) en Alexander De Croo (OpenVld), berekent dat als 
gevolg daarvan de op 29 oktober 2004 door de eerste ministers van de landen 
van de Europese Unie gedane ondertekening van de Europese Grondwet geen 
enkele Grondwettelijke rechtskracht heeft.      
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De Nederlandse vrijmetselaars-partijen PvdA, CDA en VVD en de aan deze vrijmetselaars-partijen 
verbonden Belgische-partijen CVP, VLD, OpenVld, CD&V, cdH, PS, sp.a hebben bij de ondertekening 
van de Europese Grondwet (die Grondwettelijk niet bestaat, waardoor alle EU-landen aan de 
vrijmetselaars zijn overgeleverd) daarbij de Heilige Stoel over het hoofd gezien.  
 
De Heilige Stoel is Permanent waarnemer bij de Verenigde Naties en alle EU-landen zijn aangesloten 
bij de Verenigde Naties. Als gevolg daarvan is vanaf 29 oktober 2004 “de tien geboden van God” de 
Grondwet in alle 27 landen van de Europese Unie, welke u hieronder nogmaals vindt ingelast. 
 

        
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. 
2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. 
3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt. 
4. Eer uw vader en uw moeder. 
5. Gij zult niet doden. 
6. Gij zult geen onkuisheid doen. 
7. Gij zult niet stelen. 
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. 
9. Gij zult geen onkuisheid begeren. 
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort. 

 

 
 
Charles Michel is op 2 juli 2019 verkozen als voorzitter van de Europese Raad.  
Vanuit deze functie heeft Charles Michel (zie foto) de Grondwettelijke plicht om 
per direct aan alle eerste ministers van de Europese Unie (waaronder ook Polen) 
een kopie te vesturen van dit geschrift met het verzoek het goed te bestuderen met 
de vermelding dat op grond daarvan binnen een week alle eerste ministers van 
alle 27 landen van de Europese Unie bij elkaar moeten komen om bovengenoemde 
Nieuwe Grondwet voor de Europese Unie, zijnde “de tien geboden van God”, te 
ratificeren. Wij richten hierbij aan voorzitter Charles Michel van de Europese Raad 
dan ook het nadrukkelijk verzoek om dit op een zo’n kort mogelijke termijn 
gerealiseerd te hebben.    
 

Aan directeur en hoofdredacteur Anton de Wit (zie foto) van het Katholiek 
Nieuwsblad vragen wij om vanuit dit geschrift meerdere artikelen in het Katholiek 
Nieuwsblad te schrijven en dit geschrift te verspreiden binnen uw kennissenkring.  

 

 
Met inachtneming van de inhoud van dit geschrift stellen wij de Raad van bestuur van Thuiszorg en 
Zorgcentra Pantein B.V. (KvK nummer 17137132), zijnde: bestuursvoorzitter Pauline Terwijn en Peter 
van der Pols (lid Raad van Bestuur), in gebreke vanwege niet nakomen van de zorgplicht jegens 
J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (cliënte), als gevolg van het 
niet nakomen van de met cliënte vanaf 18 oktober 2021 overeengekomen verbintenis, waardoor 
cliënte in direct levensgevaar is gekomen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_van_de_Arbeid_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christen-Democratisch_App%C3%A8l
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkspartij_voor_Vrijheid_en_Democratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Permanent_waarnemer_van_de_Heilige_Stoel_bij_de_Verenigde_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Permanent_waarnemer_van_de_Heilige_Stoel_bij_de_Verenigde_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onkuisheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorzitter_van_de_Europese_Raad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Michel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Michel
https://www.kn.nl/contact/
https://www.kn.nl/contact/
https://www.kn.nl/contact/
https://www.pantein.nl/raad-van-bestuur
https://www.pantein.nl/raad-van-bestuur
https://www.pantein.nl/raad-van-bestuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Michel
https://www.kn.nl/contact/
https://www.sdnl.nl/kath-nb34.htm


20 november 2021: Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling aan de Publieke Rechtspersoon Waterschap De 
Dommel (KvK-nummer 17277734), voor deze Watergraaf Erik de Ridder van het Waterschap De Dommel (totaal: 144 blz.) 

 

©133 
 

Met het niet nakomen van de overeengekomen verbintenis heeft de Raad van bestuur van Thuiszorg 
en Zorgcentra Pantein B.V. (KvK nummer 17137132), zijnde: bestuursvoorzitter Pauline Terwijn en 
Peter van der Pols (lid Raad van Bestuur), zelfstandig beslist dat cliënte vanaf 21 oktober 2021  
geen recht meer heeft op gezondheidszorg om te kunnen leven. Met het vanaf 21 oktober 2021  
niet nakomen van de met cliënte vanaf 18 oktober 2021 overeengekomen verbintenis, hebben 
bestuursvoorzitter Pauline Terwijn en Peter van der Pols (lid) in zeer ernstige mate hun “zorgplicht” 
jegens deze in hoge mate hulpbehoevende cliënte overtreden en daarmee in zeer ernstige mate 
artikel 22 van de Nederlandse Grondwet (LEES HIER), de Europese Grondwet (LEES HIER) en alle 
daarop betrekking hebbende verdragen van de Verenigde Naties (LEES HIER) overtreden.  
 
Bij e-mail d.d. 21 oktober 2021 (02:25 uur) hebben wij bestuursvoorzitter Pauline Terwijn en Peter van 
der Pols (lid Raad van Bestuur) hiervan op de hoogte gebracht en verzocht om de op 21 oktober 2021 
(om 11:40 uur) met cliënte overeengekomen verzorging van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V.  
uit te voeren en voort te zetten. Daarop hebben wij geen beslissing mogen ontvangen. Thuiszorg en 
Zorgcentra Pantein B.V. (KvK nummer 17137132) heeft een Raad van Toezicht welke bestaat uit de 
volgende vijf leden: de heer G.H.J. Huffmeijer (voorzitter), de heer P.H.E.M de Kort (vice-voorzitter), 
mevrouw J.H.M van Lanen, de heer A.J.M. Loogman en de heer K. Illy. De Raad van Toezicht heeft 
uit zijn midden commissies gevormd. De volgende commissies zijn actief: Agendacommissie, 
Auditcommissie, Commissie Kwaliteit en Veiligheid en Remuneratiecommissie. Ook deze vijf leden 
van de Raad van Toezicht van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. hebben wij hiervan bij e-mail  
d.d. 21 oktober 2021 (02:25 uur) op de hoogte gebracht. Geen enkele commissaris heeft daarop 
gereageerd, waarmee vast staat dat ook al deze vijf commissarissen daarmee persoonlijk in zeer 
ernstige mate artikel 22 van de Nederlandse Grondwet (LEES HIER), de Europese Grondwet (LEES 
HIER) en alle daarop betrekking hebbende verdragen van de Verenigde Naties (LEES HIER) hebben 
overtreden. Wij stellen hierbij dan ook zowel Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. (KvK nummer 
17137132), als ook de twee bestuurders Pauline Terwijn en Peter van der Pols persoonlijk, als ook de 
vijf commissarissen G.H.J. Huffmeijer, P.H.E.M de Kort, J.H.M van Lanen, A.J.M. Loogman en K. Illy. 
persoonlijk, verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle daaruit voortkomende directe en indirecte, 
materiele en immateriële schade die u daarmee reeds heeft aangericht en door u nog zal worden 
aangericht bij cliënte, als ook bij alle betrokken geraakte derden. Dit alles in de ruimste zin.   

 
De Raad van Bestuur van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V., namens deze haar 
voorzitter Pauline Terwijn (zie foto) is, gezien deze jegens cliënte door hen gecreëerde 
levensbedreigende NOODSITUATIE wettelijk verplicht om ingevolge het rechtens 
onaantastbare BIJ DE GRATIE GODS bij brief d.d. 31 augustus 2020 (KWS-2020/ 

42575) aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD,  
Sint-Oedenrode, verstuurde KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 2020001560, vóór uiterlijk 
26 oktober 2021 een beslissing (besluit) te hebben genomen op deze Ingebrekestelling met Schade-
aansprakelijkheidstelling die door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (BSN: 093391225), namens 
deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanuit zijn eigen woning (hoofdverblijfplaats) op het adres  
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, persoonlijk moet kunnen worden ontvangen.   
 
In geval de hiervoor verantwoordelijke Raad van bestuur van Thuiszorg en Zorgcentra Pantein B.V. 
(KvK nummer 17137132), zijnde: bestuursvoorzitter Pauline Terwijn en Peter van der Pols (lid Raad 
van Bestuur), vóór uiterlijk 26 oktober 2021 daarvoor niet hebben gezorgd dan zal direct daarna  
hierover een zaak aanhangig worden gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie te 
Luxemburg, vanwege het in ernstige mate overtreden van de Europese Grondwet (LEES HIER)  
en bij het Internationaal Strafhof te Den Haag, vanwege het in zeer ernstige mate overtreden  
van alle daarop betrekking hebbende met Verenigde Naties gesloten Verdragen (LEES HIER).  
Ter onderbouwing daarvan zal deze aan u gedane “Ingebrekestelling” en “Schade-
aansprakelijkheidstelling” daarbij volledig worden ingelast.      
 
Hoogachtend,  
 
 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111),  
wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225),  
wettelijk wonende in zijn woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode 
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Kopiehouders 

• De Raad van Toezicht van Stichting Pantein (KvK nummer 17137132), zijnde de heer G.H.J. 
Huffmeijer (voorzitter), de heer P.H.E.M de Kort (vice-voorzitter), mevrouw J.H.M van Lanen, 
de heer A.J.M. Loogman en de heer K. Illy. 

• De plaatsvervanger van Jezus, zijnde de als twee-eenheid onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden twee pauzen Paus Benedictus XVI en Paus Fransiscus.   

• De Nederlandse Nuntius Mgr. Aldo Cavalli.  
• De Nederlandse aartsbisschop Mgr. Wim van Eijk van Utrecht.  

• De Belgisch aartsbisschop Mgr. Jozef De Kesel van Mechelen-Brussel.  

• De Nederlandse Bisschop Mgr. Gerard de Korte van het Bisdom den Bosch.  

• De Nederlandse Hulpbisschop Mgr. Rob Mutsaerts van het bisdom Den Bosch.                                
in zijn hoedanigheid als voorzitter van het kerkgenootschap H. Oda,                                                         
Mgr. Bekkersplein 1, 5491 EB  Sint-Oedenrode 

• De redactie van het Katholiek Nieuwsblad, namens deze haar hoofdredacteur Anton de Wit 

• De Nederlandse Koning Willem-Alexander. 

• De Belgische Koning Filip. 

• Alle 150 Tweede Kamerleden van de Staten-Generaal in Nederland.  

• Alle 75 Eerste Kamerleden van de Staten Generaal in Nederland. 

• Alle 150 Volksvertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België.   

• Alle 60 leden in de Senaat van België. 

• De voorzitter van de Europese Raad Charles Michel.  

• Alle 705  Parlementsleden van het Europees Parlement.  
 
 

 
Oproep   
 
Wij roepen hierbij iedereen die dit geschrift te lezen krijgt op om dit maximaal te 
verspreiden binnen uw kennissenkring in binnen en buitenland, met het verzoek dit  
te vertalen in alle wereldtalen en dat uit te dragen naar alle bewoners op onze aarde.   
 
Onze dank daarvoor:    
 
 

Het echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen leggen in dit geschrift 
getuigenis af van de waarheid en willen iedereen in de wereld vragen om deze  

getuigenis te verspreiden over alle wereldbewoners  

 
 
 
 
 
 
 
 

De twee gestolen ringen van het vanaf 5 juli 
1979 voor de wet en Rooms-Katholieke kerk 

getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. 
van Rooij van Nunen die om redenen zoals 

staat beschreven in dit geschrift al meer dan 
8,5 jaar een lijdensweg ondergaan en met hen 

vele anderen op deze wereld.  

  
 
================================================================ 
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Burgemeester 
Kees van Rooij  
van Meierijstad 

(CDA) 

Wethouder  
Jan Goijaarts van 

Meierijstad 

(CDA) 

Wethouder  
Rik Compagne 

van Meierijstad 

(HIER) 

Wethouder  
Harry van 
Rooijen van 

Meierijstad 

(VVD)  

 

Wethouder  
Coby van der Pas 
van Meierijstad 

(CDA)  

Wethouder  
Menno 
Roozendaal van 

Meierijstad 

(PvdA)  

 
Zoals veroorzakend burgemeester en wethouders van Meierijstad, - zijnde burgemeester Kees van 
Rooij en de wethouders Jan Goijaarts, Rik Compagne, Harry van Rooijen, Coby van der Pas-van 
Nuland en Menno Roozendaal  (zie foto’s hierboven) -, in dit geschrift (lees blz. 18 t/m 134 
hierboven) hebben gelezen, heeft het kabinet Lubbers I (VVD en CDA) onder voorzitterschap van 
Minister-President Ruud Lubbers in 1983 de algehele herziening van de Nederlandse Grondwet 
ingevoerd met als meest belangrijke wijziging het opnemen van het nieuwe zelfstandige artikel 120  
in de Nederlandse Grondwet met daarin de volgende tekst: 
  
“De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”  
  
In het vanaf 1983 in de Nederlandse Grondwet opgenomen zelfstandige artikel 120 wordt gesproken 
over “wetten” en “verdragen”. De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de 
Grondwetscommissie 1950 Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 
als volgt vastgelegd:   
  

  
“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de 
meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), 
Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), 
Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking 
(arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol 
(protocol, protocole), Proces-verbaal (procésverbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, 
Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord 
(Memorandum of Understanding), Memorandum.” 
  

 
Met het opnemen van dit zelfstandige artikel 120 in de Nederlandse Grondwet heeft de “Staat der 
Nederlanden” de gehele Nederlandse Grondwet uitgeschakeld. De 150 Tweede Kamerleden en  
75 Eerste Kamerleden hadden toentertijd deze algehele grondwetswijziging nooit mogen invoeren  
omdat Nederland als EU-lidstaat vanaf 1948 via EU-verdragen wettelijk zit verbonden aan alle andere 
EU-lidstaten (LEES HIER) en vanaf 1945 via VN-verdragen wettelijk zit verbonden aan alle andere 
VN-lidstaten (LEES HIER), wat betekent dat deze algehele herziening van de Nederlandse Grondwet 
(waarmee de Grondwet is uitgeschakeld) eerst getoetst had moeten worden door rechters van het 
Grondwettelijk Hof in alle andere landen van de Europese Unie en de Verenigde Naties, alvorens 
deze algehele herziening van de Nederlandse Grondwet door de 150 leden van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal en de 75 leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal had mogen  
worden ingevoerd. Op deze wijze heeft EU-lidstaat Nederland en VN-lidstaat Nederland weten  
te bewerkstelligen dat vanaf 1983 vanuit Nederland met alle denkbare “criminele organisaties”  
in vreemde Mogendheden (andere EU-lidstaten en VN-lidstaten) een Tractaat, een Conventie,  
een Handvest, een Statuut, een Akte of Slotakte, een Accoord, een Schikking, een Verklaring  
of declaratie, een Protocol, een Proces-verbaal, een Overeenkomst, een Brief - of notawisseling,  
een Modus, een Arbitrage-compromis, een Memorandum of een convenant kan worden gesloten 
zonder dat die vooraf getoetst mogen worden door enig rechter binnen de Europese Unie en 
Verenigde Naties aan de Grondwet van alle andere EU-landen en VN-landen. Daarmee heeft 
Nederland vanaf 1983 de Grondwet in alle EU-Landen en alle VN-landen uitgeschakeld.  
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De Nederlandse vrijmetselaars-partijen CDA, VVD en PvdA hebben daarbij over het hoofd gezien dat 
de Heilige Stoel Permanent waarnemer is bij de Verenigde Naties en als gevolg daarvan vanaf 1983 
“de tien geboden van God” de Grondwet van Nederland, van alle EU-Landen en van alle VN-landen 
is, welke u hieronder nogmaals vindt ingelast. 
 

        
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. 
2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. 
3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt. 
4. Eer uw vader en uw moeder. 
5. Gij zult niet doden. 
6. Gij zult geen onkuisheid doen. 
7. Gij zult niet stelen. 
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. 
9. Gij zult geen onkuisheid begeren. 
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort. 

 

 
Wij richten hierbij aan veroorzakend burgemeester en wethouders van Meierijstad, - zijnde 
burgemeester Kees van Rooij en de wethouders Jan Goijaarts, Rik Compagne, Harry van Rooijen, 
Coby van der Pas-van Nuland en Menno Roozendaal -, dan ook het nadrukkelijke verzoek om  
“de tien geboden van God” als Nederlandse grondwet te aanvaarden, waartoe u grondwettelijk 
verplicht bent.    
 
Met het niet nakomen van de wettelijke verplichting om binnen het maximaal wettelijke termijn van  
12 weken een voor beroep vatbaar besluit te nemen in de zin van de Awb op de door het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) over de periode van 29 januari 2015 tot op heden 
inzake de cliënten M.R.G.W. van den Heuvel, F.C.J.M. van den Heuvel en C.A. van den Heuvel van 
Hoof, hieronder opgesomde achttien bezwaarschriften.    
 
Inzake cliënt M.R.G.W. van den Heuvel betreffen het de volgende zeven door het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) ingediende bezwaarschriften:  

a. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 4 april 2021 (kenmerk: EKC/MvdH/04042021/BZ-
WOZ-2021) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 26 februari 2021 door de 
heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35931650) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A,                         
5491 PC Sint-Oedenrode.   

b. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 7 april 2020 (kenmerk: EKC/MvdH/23032019/BZ-
WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 29 februari 2020 door de 
heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35596702) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A,                           
5491 PC Sint-Oedenrode.   

c. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 23 maart 2019 (kenmerk: EKC/MvdH/23032019/              
BZ-WOZ-2019) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief  d.d. 28 februari 2019 door                 
de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
35033008) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC te Sint-Oedenrode. 

d. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 mei 2018 (kenmerk: EKC/MvdH/05052018/            
BZ-WOZ-2018) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 31 maart 2018 door                   
de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
34785782) aan M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16a, 5491 PC te Sint-Oedenrode.   

e. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 22 mei 2017 (kenmerk: EKC/MvdH/22052017/                
BZ-WOZ-2017) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 30 april 2017 door de 
gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagnummer: 346790)             
aan M.R.G.W. v.d. Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC te Sint-Oedenrode.  

f. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 2 april 2016 (kenmerk: MvdH/EKC/01042016/BZ) 
tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het door de gemeente Sint-Oedenrode bij brief d.d. 25 
februari 2016 verstuurde Aanslagbiljet / WOZ-beschikking (aanslagnummer: 397569) aan 
M.R.G.W. van den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode.   
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g. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 2 april 2015 (kenmerk: EKC/02042015/BZ) tijdig 
ingediende bezwaarschrift tegen het door de gemeente Sint-Oedenrode bij brief d.d. 26 februari 
2015 verstuurde Aanslagbiljet / WOZ-beschikking (aanslagnummer: 381161) aan M.R.G.W. van 
den Heuvel, Vresselseweg 16A, 5491 PC Sint-Oedenrode.   

 
Inzake cliënte F.C.J.M. van den Heuvel betreffen het de volgende zes door het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) ingediende bezwaarschriften:  

a. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 april 2021 (kenmerk: EKC/FvdH/05042021/                   
BZ-WOZ-2021) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 26 februari 2021 door            
de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35919742) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC 
Sint-Oedenrode. 

b. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 oktober 2020 (kenmerk: EKC/FvdH/05102020/            
BZ-WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 31 augustus 2020 door  
de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35657958 met Subjectnummer: 908345) aan F.C.J.M. van den Heuvel, 
Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode.  

c. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 5 april 2020 (kenmerk: EKC/FvdH/ 05042020/                  
BZ-WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 29 februari 2020 door               
de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35606845) aan FCJM van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC                   
Sint-Oedenrode. 

d. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 24 maart 2019 (kenmerk: EKC/FvdH/24032019/               
BZ-WOZ-2019) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de het bij brief d.d. 28 februari 2019                
door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
35017100) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode. 

e. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 6 mei 2018 (kenmerk: EKC/FvdH/06052018/                    
BZ-WOZ-2018) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 31 maart 2018 door                
de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
34785785) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode.  

f. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 23 mei 2017 (kenmerk: EKC/FvdH/23052017/                 
BZ-WOZ-2017) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 30 april 2017 door de 
gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagnummer: 346793)             
aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode.   

 
Inzake cliënte C.A. van den Heuvel van Hoof betreffen het de volgende vijf door het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) ingediende bezwaarschriften:  

a. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 6 april 2021 (kenmerk: EKC/Erven WJvdH/06042021/ 
BZ-WOZ-2021) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 26 februari 2021 door de 
heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking 
(Aanslagbiljetnummer: 35905991) aan Erven van WJ van den Heuvel, Vresselseweg 16,                
5491 PC Sint-Oedenrode.  

b. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 6 april 2020 (kenmerk: EKC/ ErvenWJvdH/ 
06042020/BZ-WOZ-2020) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen de bij brief d.d. 29 februari 
2020 door de heffingsambtenaar van de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/                 
WOZ-beschikking (Aanslagbiljetnummer: 35571383) aan Erven van WJ van den Heuvel, 
Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode.  

c. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 25 maart 2019 (kenmerk: ErvenWJvdH/24032019/ 
BZ-WOZ-2019) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 28 februari 2019 door               
de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (aanslagbiljetnummer: 
35017042) aan erven van W.J. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-Oedenrode. 

d. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 7 mei 2018 (kenmerk: EKC/ErvenWJvdH/07052018/ 
BZ-WOZ-2018) tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het niet bij brief d.d. 31 maart 2018               
door de gemeente Meierijstad verstuurde aanslagbiljet/WOZ-beschikking (over het tijdvak                    
01-01-2018 t/m 31-12-2018) aan Erven van W.J. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC             
te Sint-Oedenrode.  
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heeft de Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019), namens  
deze burgemeester en wethouders van Meierijstad, zijnde burgemeester Kees van Rooij en de 
wethouders Jan Goijaarts, Rik Compagne, Harry van Rooijen, Coby van der Pas-van Nuland en 
Menno Roozendaal, als verantwoordelijk bestuurscollege en als persoon in zeer ernstige mate de 
Nederlandse Grondwet (LEES HIER), de Europese Grondwet (LEES HIER) en alle daarop betrekking 
hebbende verdragen van de Verenigde Naties (LEES HIER) overtreden, welke vanaf 1983 “de tien 
geboden van God” zijn geworden.   
 
 

      
Burgemeester 
Kees van Rooij  
van Meierijstad 

(CDA) 

Wethouder  
Jan Goijaarts van 

Meierijstad 

(CDA) 

Wethouder  
Rik Compagne 

van Meierijstad 

(HIER) 

Wethouder  
Harry van 
Rooijen van 

Meierijstad 

(VVD)  

 

Wethouder  
Coby van der Pas 
van Meierijstad 

(CDA)  

Wethouder  
Menno 
Roozendaal van 

Meierijstad 

(PvdA)  

 

 
De oorzaak van de weigering om te beslissen op bovengenoemde door het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) over de periode van 29 januari 2015 tot op heden tijdig 
ingediende achttien bezwaarschriften inzake de cliënten M.R.G.W. van den Heuvel, F.C.J.M. van  
den Heuvel en C.A. van den Heuvel van Hoof, is gelegen in het vanaf 15 januari 2013 plegen van 
“Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” als gevolg van het vanaf 15 januari 
2013 resp. 27 januari 2015 ambtshalve inbrengen van valse naam, adres en woonplaatsgegevens 
(NAW-gegevens) van het vanaf 5 juli 1979 in gemeenschap van goederen getrouwde echtpaar A.M.L. 
van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen in de basisregistratie personen (BRP) door de Publieke 
Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019), namens deze het college van 
burgemeester en wethouders van Meierijstad, zijnde burgemeester Kees van Rooij en de wethouders 
Jan Goijaarts, Rik Compagne, Harry van Rooijen, Coby van der Pas-van Nuland en Menno 
Roozendaal (zie foto’s hierboven). Het gevolg daarvan is dat cliënten M.R.G.W. van den Heuvel, 
F.C.J.M. van den Heuvel en C.A. van den Heuvel van Hoof al ruim zes jaar lang te maken hebben 
gekregen met “rechtsstaat ondermijnende terreur” vanuit belastingdeurwaarders in opdracht van de 
invorderingsambtenaren van de gemeente Meierijstad (voorheen Sint-Oedenrode), waaruit een 
materiëlere, immateriële en economische schade voor cliënten en betrokken geraakte derden is 
ontstaan van ongekend grote omvang, welke met de dag groeit. Hiervoor houden wij de Publieke 
Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019), namens deze burgemeester en 
wethouders van Meierijstad, zijnde burgemeester Kees van Rooij en de wethouders Jan Goijaarts, Rik 
Compagne, Harry van Rooijen, Coby van der Pas-van Nuland en Menno Roozendaal, bestuurlijk als 
ook persoonlijk voor verantwoordelijk en aansprakelijk.  
 

De Publieke Rechtspersoon Gemeente Meierijstad (KvK-nummer 66723019), namens 
deze burgemeester en wethouders van Meierijstad, voor deze burgemeester Kees van 
Rooij (zie foto) is gezien de ernst van deze door hem gepleegde “Cybercrime-
misdrijven” en “rechtsstaat ondermijnende misdrijven” wettelijk verplicht om ingevolge 
het rechtens onaantastbare BIJ DE GRATIE GODS bij brief d.d. 31 augustus 2020 
(KWS-2020/42575) aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij,  
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, verstuurde KONINKLIJK BESLUIT van  

16 juli 2020, nr. 2020001560, vóór uiterlijk 22 november 2021 een beslissing (besluit) te hebben 
genomen op deze Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling die door het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (BSN: 093391225), namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanuit zijn 
eigen woning (hoofdverblijfplaats) op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, persoonlijk 
moet kunnen worden ontvangen.   
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In afwachting daarop verblijven wij,  
 
Hoogachtend,  
 

  
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111),  
wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225),  
wettelijk wonende in zijn woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode 

 
Kopiehouders 

• De plaatsvervanger van Jezus, zijnde de als twee-eenheid onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden twee pauzen Paus Benedictus XVI en Paus Fransiscus.   

• De Nederlandse Nuntius Mgr. Aldo Cavalli.  
• De Nederlandse aartsbisschop Mgr. Wim van Eijk van Utrecht.  

• De Belgisch aartsbisschop Mgr. Jozef De Kesel van Mechelen-Brussel.  

• De Nederlandse Bisschop Mgr. Gerard de Korte van het Bisdom den Bosch.  

• De Nederlandse Hulpbisschop Mgr. Rob Mutsaerts van het bisdom Den Bosch.                                
in zijn hoedanigheid als voorzitter van het kerkgenootschap H. Oda,                                                         
Mgr. Bekkersplein 1, 5491 EB  Sint-Oedenrode 

• De redactie van het Katholiek Nieuwsblad, namens deze haar hoofdredacteur Anton de Wit 

• De Nederlandse Koning Willem-Alexander. 

• De Belgische Koning Filip. 

• Alle 150 Tweede Kamerleden van de Staten-Generaal in Nederland.  

• Alle 75 Eerste Kamerleden van de Staten Generaal in Nederland. 

• Alle 150 Volksvertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België.   

• Alle 60 leden in de Senaat van België. 

• De voorzitter van de Europese Raad Charles Michel.  

• Alle 27 Eerste Ministers (Minister-Presidenten) van alle EU-landen.        

• Alle 705  Parlementsleden van het Europees Parlement. 

• De wethouders Jan Goijaarts, Rik Compagne, Harry van Rooijen, Coby van der Pas-van 
Nuland en Menno Roozendaal van de gemeente Meierijstad.   

• Alle 30 Raadsleden van de gemeente Meierijstad.  
 
 

Het echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen leggen in dit geschrift 
getuigenis af van de waarheid en willen iedereen in de wereld vragen om deze  

getuigenis te verspreiden over alle wereldbewoners  

 
 
 
 
 
 
 
 

De twee gestolen ringen van het vanaf 5 juli 
1979 voor de wet en Rooms-Katholieke kerk 

getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. 
van Rooij van Nunen die om redenen zoals 

staat beschreven in dit geschrift al meer dan 
8,5 jaar een lijdensweg ondergaan en met hen 

vele anderen op deze wereld.  
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Oproep   
 
Wij roepen hierbij iedereen die dit geschrift te lezen krijgt op om dit maximaal te 
verspreiden binnen uw kennissenkring in binnen en buitenland, met het verzoek dit  
te vertalen in alle wereldtalen en dat uit te dragen naar alle bewoners op onze aarde.   
 
Onze dank daarvoor:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Watergraaf Erik 
de Ridder van 
het waterschap 
De Dommel 
(CDA) 

Loco-
Watergraaf  

Mado Ruijs van 

het waterschap 
De Dommel 
(Water 
Natuurlijk)  

Tweede Loco-
Watergraaf 
Martijn Tholen 
van het 
waterschap  
De Dommel 
(Ongebouwd) 
 

Derde Loco-
Watergraaf 
Vincent Lokin 
van het 
waterschap De 
Dommel 
(Natuurterreinen)  
 

Vierde Loco-
Watergraaf Jan 
Verhoeven van 
het waterschap 
De Dommel 
(VVD)  
  

Secretaris-
directeur Henk 
Kielenstijn van 
het waterschap 
De Dommel 
 
 

 
Met nadruk maken wij hierbij het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, zijnde Watergraaf 

Erik de Ridder, de eerste t/m vierde Loco-Watergrafen Mado Ruijs, Martijn Tholen, Vincent Lokin, Jan 

Verhoeven en secretaris-directeur Henk Kielenstijn (zie foto’s hierboven), het volgende kenbaar:  
 
Zoals (mede-) veroorzakend dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, - zijnde Watergraaf 

Erik de Ridder, de eerste t/m vierde Loco-Watergrafen Mado Ruijs, Martijn Tholen, Vincent Lokin, Jan 

Verhoeven en secretaris-directeur Henk Kielenstijn (zie foto’s hierboven) -, in dit geschrift  
(lees blz. 10 t/m 140 hierboven) heeft gelezen, heeft het kabinet Lubbers I (VVD en CDA)  
onder voorzitterschap van Minister-President Ruud Lubbers in 1983 de algehele herziening van de 
Nederlandse Grondwet ingevoerd met als meest belangrijke wijziging het opnemen van het nieuwe 
zelfstandige artikel 120 in de Nederlandse Grondwet met daarin de volgende tekst: 
  
“De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”  
  
In het vanaf 1983 in de Nederlandse Grondwet opgenomen zelfstandige artikel 120 wordt gesproken 
over “wetten” en “verdragen”. De definitie van “verdrag” met vreemde Mogendheden heeft de 
Grondwetscommissie 1950 Commissie- Van Eysinga, in het plenaire verslag van 16 september 1950 
als volgt vastgelegd:   
  

  
“Zonder op volledigheid aanspraak te maken, laat de Commissie hier volgen een lijstje van de 
meest bekende benamingen; Tractaat (treaty, traité), Conventie (convention (Engels en Frans) ), 
Handvest (Charter, charte, covenant, pacte), Statuut, Akte, Slotakte (final act, acte final), 
Algemene Akte, (general act, acte general), Accoord, (agreement, accord), Schikking 
(arrangement Engels en Frans)), Verklaring of declaratie (declaration, declaration), Protocol 
(protocol, protocole), Proces-verbaal (procésverbal), Overeenkomst, Brief - of notawisseling, 
Lettres annexes (covering letters), Modus vivendi, Arbitrage-compromis, Memorandum d’Accord 
(Memorandum of Understanding), Memorandum.” 
  

 
Met het opnemen van dit zelfstandige artikel 120 in de Nederlandse Grondwet heeft de “Staat der 
Nederlanden” de gehele Nederlandse Grondwet uitgeschakeld. De 150 Tweede Kamerleden en  
75 Eerste Kamerleden hadden toentertijd deze algehele grondwetswijziging nooit mogen invoeren  
omdat Nederland als EU-lidstaat vanaf 1948 via EU-verdragen wettelijk zit verbonden aan alle andere 
EU-lidstaten (LEES HIER) en vanaf 1945 via VN-verdragen wettelijk zit verbonden aan alle andere 
VN-lidstaten (LEES HIER), wat betekent dat deze algehele herziening van de Nederlandse Grondwet 
(waarmee de Grondwet is uitgeschakeld) eerst getoetst had moeten worden door rechters van het 
Grondwettelijk Hof in alle andere landen van de Europese Unie en de Verenigde Naties, alvorens 
deze algehele herziening van de Nederlandse Grondwet door de 150 leden van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal en de 75 leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal had mogen  
worden ingevoerd. Op deze wijze heeft EU-lidstaat Nederland en VN-lidstaat Nederland weten  
te bewerkstelligen dat vanaf 1983 vanuit Nederland met alle denkbare “criminele organisaties”  
in vreemde Mogendheden (andere EU-lidstaten en VN-lidstaten) een Tractaat, een Conventie,  
een Handvest, een Statuut, een Akte of Slotakte, een Accoord, een Schikking, een Verklaring  
of declaratie, een Protocol, een Proces-verbaal, een Overeenkomst, een Brief - of notawisseling,  
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een Modus, een Arbitrage-compromis, een Memorandum of een convenant kan worden gesloten 
zonder dat die vooraf getoetst mogen worden door enig rechter binnen de Europese Unie en 
Verenigde Naties aan de Grondwet van alle andere EU-landen en VN-landen. Daarmee heeft 
Nederland vanaf 1983 de Grondwet in alle EU-Landen en alle VN-landen uitgeschakeld.  
 
De Nederlandse vrijmetselaars-partijen CDA, VVD en PvdA hebben daarbij over het hoofd gezien dat 
de Heilige Stoel Permanent waarnemer is bij de Verenigde Naties en als gevolg daarvan vanaf 1983 
“de tien geboden van God” de Grondwet van Nederland, van alle EU-Landen en van alle VN-landen 
is, welke u hieronder nogmaals vindt ingelast. 
 

        
1. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen. 
2. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken. 
3. Wees gedachtig dat gij de dag des Heren heiligt. 
4. Eer uw vader en uw moeder. 
5. Gij zult niet doden. 
6. Gij zult geen onkuisheid doen. 
7. Gij zult niet stelen. 
8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen. 
9. Gij zult geen onkuisheid begeren. 
10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren wat uw naaste toebehoort. 

 

 
Wij richten hierbij aan (mede-) veroorzakend dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, - 

zijnde Watergraaf Erik de Ridder, de eerste t/m vierde Loco-Watergrafen Mado Ruijs, Martijn Tholen, 
Vincent Lokin, Jan Verhoeven en secretaris-directeur Henk Kielenstijn (zie foto’s op blz. 141 

hierboven) -, dan ook het nadrukkelijke verzoek om “de tien geboden van God” als Nederlandse 

grondwet te aanvaarden, waartoe u grondwettelijk verplicht bent.    
 
Met het niet nakomen van de wettelijke verplichting om binnen het maximaal wettelijke termijn van  
12 weken een voor beroep vatbaar besluit te nemen in de zin van de Awb op de door het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) over de periode van 25 maart 2020 tot op heden 
inzake de cliënten C.A. van den Heuvel van Hoof en F.C.J.M. van den Heuvel, hieronder opgesomde 
vijf bezwaarschriften.    
 
Inzake cliënte C.A. van den Heuvel van Hoof betreffen het de volgende twee door het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) ingediende bezwaarschriften:  
 

a. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 8 juli 2021 (kenmerk: EKC/08072021/ WS-BZ) tijdig 
ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief d.d. 31 mei 2021 onder aanslagbiljetnummer: 01 21 
01 46270711 over het belastingjaar 2021 aan C.A. van den Heuvel- van Hoof, Vresselseweg 16, 
5491 PC Sint-Oedenrode, verstuurde “aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 2021”. 

b. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 4 augustus 2020 (kenmerk: EKC/04082020/WS-BZ) 
tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het onder aanslagbiljetnummer: 01 20 01 46270711 over 
het belastingjaar 2020 aan C.A. van den Heuvel- van Hoof, Vresselseweg 16, 5491 PC Sint-
Oedenrode ,verstuurde “aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd 2020”, 

 
Inzake cliënte F.C.J.M. van den Heuvel betreffen het de volgende drie door het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111) ingediende bezwaarschriften:  

a. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 10 maart 2021 (kenmerk: EKC/10032021/WDD-BZ) 
tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het door het waterschap De Dommel bij brief met 
dagtekening 13 februari 2021 (aanslagnummer 3127919) aan F.C.J.M. van den Heuvel, 
Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad) verstuurde aanslagbiljet 
“waterschapsbelasting 2021”. 

b. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 7 december 2020 (EKC/07122020/ WDD-BZ) tijdig 
ingediende bezwaarschrift tegen het door het waterschap De Dommel bij brief met dagtekening 
31 oktober  2020 (aanslagnummer 01 20 01 3605409 1) aan F.C.J.M. van den Heuvel, 
Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad) verstuurde “Aanslagbiljet 
watersysteemheffing gebouwd 2020” 
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c. ons met bewijs van ontvangst bij brief d.d. 25 maart 2020 (kenmerk: EKC/25032020/WDD-BZ) 
tijdig ingediende bezwaarschrift tegen het bij brief met dagtekening 15 februari 2020 
(aanslagnummer 3127919) aan F.C.J.M. van den Heuvel, Vresselseweg 16, 5491 PC te Sint-
Oedenrode (gemeente Meierijstad) verstuurde aanslagbiljet zuiveringsheffing en 
watersysteemheffing ingezetenen 2020.  

 
heeft de Publieke Rechtspersoon Waterschap De Dommel (KvK-nummer 17277734), namens deze 
het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel, zijnde Watergraaf Erik de Ridder, de eerste t/m 

vierde Loco-Watergrafen Mado Ruijs, Martijn Tholen, Vincent Lokin, Jan Verhoeven en secretaris-

directeur Henk Kielenstijn, als verantwoordelijk bestuurscollege en als persoon in zeer ernstige mate 
de Nederlandse Grondwet (LEES HIER), de Europese Grondwet (LEES HIER) en alle daarop 
betrekking hebbende verdragen van de Verenigde Naties (LEES HIER) overtreden, welke vanaf 1983 
“de tien geboden van God” zijn geworden.   
 

De Publieke Rechtspersoon Waterschap De Dommel 
(KvK-nummer 17277734), namens deze het dagelijks 
bestuur, voor deze watergraaf Erik de Ridder (zie foto)  
is gezien de ernst van deze door hem gepleegde 
“Cybercrime-misdrijven” en “rechtsstaat ondermijnende 
misdrijven” wettelijk verplicht om ingevolge het rechtens 
onaantastbare BIJ DE GRATIE GODS bij brief d.d. 31 

augustus 2020 (KWS-2020/42575) aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij,  
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, verstuurde KONINKLIJK BESLUIT van 16 juli 2020, nr. 

2020001560, vóór uiterlijk 6 december 2021 een beslissing (besluit) te hebben genomen op deze 

Ingebrekestelling met Schade-aansprakelijkheidstelling die door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
(BSN: 093391225), namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanuit zijn eigen woning 
(hoofdverblijfplaats) op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, persoonlijk moet kunnen 
worden ontvangen.   
 

In afwachting daarop verblijven wij,  
 
Hoogachtend,  
 

  
 
 
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V. (KvK-nummer: 16090111),  
wettelijk gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode. 
voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij (BSN: 0933.91.225),  
wettelijk wonende in zijn woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode 

 
Kopiehouders 

• De plaatsvervanger van Jezus, zijnde de als twee-eenheid onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden twee pauzen Paus Benedictus XVI en Paus Fransiscus.   

• De Nederlandse Nuntius Mgr. Aldo Cavalli.  
• De Nederlandse aartsbisschop Mgr. Wim van Eijk van Utrecht.  

• De Belgisch aartsbisschop Mgr. Jozef De Kesel van Mechelen-Brussel.  

• De Nederlandse Bisschop Mgr. Gerard de Korte van het Bisdom den Bosch.  

• De Nederlandse Hulpbisschop Mgr. Rob Mutsaerts van het bisdom Den Bosch.                                
in zijn hoedanigheid als voorzitter van het kerkgenootschap H. Oda,                                                         
Mgr. Bekkersplein 1, 5491 EB  Sint-Oedenrode 

• De redactie van het Katholiek Nieuwsblad, namens deze haar hoofdredacteur Anton de Wit 

• De Nederlandse Koning Willem-Alexander. 

• De Belgische Koning Filip. 

• Alle 150 Tweede Kamerleden van de Staten-Generaal in Nederland.  

• Alle 75 Eerste Kamerleden van de Staten Generaal in Nederland. 

• Alle 150 Volksvertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_de_Ridder
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/8d221007-e111-4f60-8ec8-0ce01bca043c
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https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/d41d660e-8dae-483f-a040-28f1a4d5dc3e?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/58f26eac-5a49-43ad-b3fc-c6e7676e0874?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://ris2.ibabs.eu/People/Details/dedommel/350f6623-bcd8-4736-ba1c-5c4065f286db?categoryId=d1c49143-e23d-4c9a-99ed-11807098f148
https://www.dommel.nl/henk-kielenstijn-nieuwe-secretaris-directeur-bij-waterschap-de-dommel
https://www.denederlandsegrondwet.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_tot_vaststelling_van_een_Grondwet_voor_Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Verdrag_van_de_Verenigde_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_de_Ridder
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/18/brief-tweede-kamer-contouren-breed-offensief-tegen-georganiseerde-ondermijnende-criminaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Benedictus_XVI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Franciscus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aldo_Cavalli
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Eijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_De_Kesel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_de_Korte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_Mutsaerts
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• Alle 60 leden in de Senaat van België. 

• De voorzitter van de Europese Raad Charles Michel.  

• Alle 27 Eerste Ministers (Minister-Presidenten) van alle EU-landen.        

• Alle 705  Parlementsleden van het Europees Parlement. 

• De eerste t/m vierde Loco-Watergrafen Mado Ruijs, Martijn Tholen, Vincent Lokin, Jan 

Verhoeven en secretaris-directeur Henk Kielenstijn van het Waterschap De Dommel.    

• Alle 30 bestuursleden van het algemeen bestuur van het waterschap De Dommel.  
 

Het echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen leggen in dit geschrift 
getuigenis af van de waarheid en willen iedereen in de wereld vragen om deze  

getuigenis te verspreiden over alle wereldbewoners  

 
 
 
 
 
 
 
 

De twee gestolen ringen van het vanaf 5 juli 
1979 voor de wet en Rooms-Katholieke kerk 

getrouwde echtpaar A.M.L. van Rooij en J.E.M. 
van Rooij van Nunen die om redenen zoals 

staat beschreven in dit geschrift al meer dan 
8,5 jaar een lijdensweg ondergaan en met hen 

vele anderen op deze wereld.  

 
 
 
Oproep   
 
Wij roepen hierbij iedereen die 
dit geschrift te lezen krijgt op 
om dit maximaal te verspreiden 
binnen uw kennissenkring in 
binnen en buitenland, met het 
verzoek dit te vertalen in alle 
wereldtalen en dat uit te dragen 
naar alle bewoners op onze 
aarde.   
 
Onze dank daarvoor:    
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