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Aantekenen met ontvangstbevestiging.  
 

VREDEGERECHT kanton Hasselt                                        
Vrederechter Fabienne DUCHESNE  
(persoonlijk in handen),   
Maastrichterstraat 100 – 3500 Hasselt 

 
 

                                  Datum 15 Juni 2012   
 

Uw Rolnummer: 08A3108 
Rep Nr.            : 6542/2011 
 
Inzake :  SMEETS Marie Ange, t/ VERBEEK Katrien                     
 
Betreft: Verzoek om opschorting van de behandeling ter zitting op 19 juni 2012 om 9.00 uur 
tot na afronding van het lopende strafrechtelijk onderzoek tegen Vanoppen Stephan, Boelen 
Annick en L.A.H.K. Vanoppen Stephan bvba  
 
 
Geachte Vrederechter Fabienne DUCHESNE  

Mede namens VAN BEVER- VERBEEK Freddy & Katrien, Luikersteenweg 159, 3500 
Hasselt laten wij u in opgemelde zaak een kopie toekomen van onze aangetekende brief d.d. 
15 juni 2012 (kenmerk: KV/150612/VZ) aan: L.A.H.K. Vanoppen Stephan bvba, t.a.v. Annick 
Boelen, Smetstraat 16 te 3501 Hasselt (zie bijlage). Wij verzoeken u kennis te nemen van 
de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen ten tevens aan u gericht.  
 
Daarin staat onder meer geschreven:  
 

Als gevolg van de hierboven door u gepleegde strafbare feiten hebben wij tot 
op heden vele tienduizenden euro’s schade geleden, die met de dag groter 
worden. Voor al die schade stellen wij u hierbij verantwoordelijk en 
aansprakelijk en zal later op uw bedrijf L.A.H.K. Vanoppen Stephan bvba en u 
privė worden verhaald. 

 
Omdat  zowel de gemeente Hasselt, de provincie Limburg en de Vrederechter te 
Hasselt als gevolg van de hierboven opgesomde door u gepleegde strafbare 
feiten daaraan tot op heden veel tijd en geld kwijt zijn, wat door de Belgische 
belastingbetaler moet worden betaald, betekent dat ook de Belgische Staat die 
schade op uw bedrijf L.A.H.K. Vanoppen Stephan bvba en u privė kan verhalen.  

 
Om de Belgische belastingbetalers niet met nog hogere kosten op te zadelen 
als gevolg van de hierboven opgesomde door u gepleegde strafbare feiten 
hebben wij een kopie van deze brief tevens laten toekomen aan behandelend 
vrederechter Fabienne DUCHESNE  met het verzoek de behandeling ter zitting 
in de zaak met als rolnummer: 08A3108 lopende het strafrechtelijke onderzoek 
voor onbepaalde tijd uit te stellen. 

 
Gezien bovengenoemde door u gepleegde strafbare feiten en de enorme 
schade die wij daarvan tot op heden hebben ondervonden sommeren wij u tot 
terugbetaling van de eerder betaalde huur en KI zijnde € 37794,00 en dat vóór 
uiterlijk 1 juli 2012 op onze rekening: 647-0095159-92 te hebben bijgeschreven 
en dat ons per kerend schrijven schriftelijk te bevestigen. 

 



© 2 

 
Op grond van die inhoud verzoeken wij u de behandeling ter zitting op 19 juni 2012 om 9.00 
uur van de hierop betrekking hebbende zaak (rolnummer: 08A3108) voor onbepaalde tijd uit 
te stellen en ondergetekenden dat schriftelijk te bevestigen  
 
Hoogachtend,   
     
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze, 
 
 
 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Directeur,     
 
 
 
 
 
 
Van Bever Freddy                               Verbeek Katrien     
 
 
 
 
Bijlage: 

Brief d.d. 15 juni 2012 (kenmerk: KV/150612/VZ) aan: L.A.H.K. Vanoppen Stephan bvba, 
t.a.v. Annick Boelen, Smetstraat 16 te 3501 Hasselt (8 blz.)                                                                                                                                    


