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A.M.L. van RooU en J.E.M. van Nunen
vanaf 1 januari 20íí wonende doch niet
ingeschreven op hun hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven

ONTVANGSTBEWÏ]S

Afqeqeven met ontvanqstbevestiqi no

Aan: Het Hof van Cassatie,
Eerste Kamer (zaal 1:36),
Poelaertplein 1, 1000, Brussel
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Zonhoven: 11 juni 2015

Ref.: G.15.0229.N (griffie Hof van Cassatie te Brussel)
Rolnummer: 20í5lAR/864 (burserliike oriffie) Hof van Beroep te Antwerpen;
Rolnummer: í41364/A (burqerliike oriffie) Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling
Hasselt.
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Nadere stukken aan het Hof van Gassatie. eerste kamer. in de zaak met als Ref.: C.15.0229.N, met de
vermelding dat vanwege het feit dat de gewraakte rechters Mr. M. BLEYENBERGH (voorzitter), Mr. B.
CATTOIR (raadsheer) en Mr. R LYEN (raadsheer) van het Hof van beroep te Antwerpen ats gevotg
van de meest corrupte onherroepelijke uitspraak d.d. I januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant (Nederland)
in de zaak met nummer: SHE í 3/3985 niet in de mogelijkheid verkeren en ook niet bevoegd zijn om
onafhankelijk uitspraak te doen in deze zaak zolang Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus en zijn echtgenote
Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria niet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 zijn ingeschreven in
het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister en aan hen vanaf 1 januari
2011 geen rechtsgeldige Belgische identiteitskaart is verstrekt. Voor de feiteliike en wetteliike onderbouw
verwiizen wii naar onze bii federaal orocureur Frédéric Van Leeuw. Federaal Parket. Wolstraat 66 bus í.
1000 Brussel. qedane strafaanqifte d.d.7 iuni2015 (EKC/AvFUJvN/0706201S/aanq) teqen:

- Ronnv GOETHALS hoofdgriffier bij het Hof van beroep te Antwerpen;
- G. VELTMANS, de griffier bij het Hof van beroep te Antwerpen die in strijd met Art 40 Ger. W. de

valselijk opgemaakte arresten d.d. 26 mei 2015 van Mr. B. LUYTEN (Eerste Voorzitter), Mr. J. M.
WETSELS (voozitter) en Mr. M. VAN ROMPAY (voozitter), Eerste Kamer, van het Hof van beroep te
Antwerpen in de zaak met rolnummer: 2015/AR/864 heeft voorbereid en betekend.

- V. VRIENS , de griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen die in strijd met Art 40
Ger. W. het door griffier G. VELTMANS valselijk betekende arrest d.d. 26 mei 2015 van Mr. B. LUYTEN
(Eerste Voorzitter), Mr. J. M. WETSELS (voorzitter) en Mr. M. VAN ROMPAY (voozitter), Eerste
Kamer, van het Hof van beroep te Antwerpen in de zaak met rolnummer: 2015/AR/864 heeft verstuurd
aan Van ROOIJ Adrianus en Van NUNEN Johanna, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.

vanweqe de volqende qepleeqde qrensoverschriidende misdriiven:
- grootste eigendom roof allertijden, diefstal en afpersing (art. 461 Um 467 SW.);
- samenspanning van ambtenaren (art. 233 Um 236 Sw.) onder druk van burgemeester en schepenen en

de secretaris van de gemeente Zonhoven (België) in onderlinge samenspanning van burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode (Nederland);

- knevelarij(art.243Sw.),
- omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen (art. 246 Um 253 Sw.),
- betrokkenheid bij een criminele organisatie (art. 324bis en 324ter Sw.),
- etc, etc, etc,

die het qevolq ziin van partijpolitieke domiciliefraude plegende corruptie van burgemeester Johny De Raeve
(OpenVld) en schepenen van Zonhoven en voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Justitie Annemie
Turtelboom (OpenVld) door Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus en zijn echtgenote Van Nunen, Johanna
Elisabeth Maria vanaf 1 januari 201í tot 13 januari 2013 en vanaf 29 augustus 2013 tot op heden bewust niet in
te schrijven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgie) overeenkomstig hun volgens de Belgische
H uurwet gereg istreerde H uurovereenkomst.

waarop de behandelinq ter zittinq op í9 iuni 2015 te 9 uur 30 voor onbepaalde tiid dient te
worden opqeschoÉ. waarom wii u het Hof van Cassatie hierbii ook nadrukkeliik verzoeken om
als hoogste rechtscollege niet verstrikt te raken in deze partijpolitieke grensoverschrijdende misdaad.

Deze nadere stukken bevatten 98 blz. met stukken 1 tlm 26 (14 blz.l, totaalz 212


