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De Wrakingskamer van de rechtbank Oost-Brabant
Rechtbank Oost-Brabant, Sector Civiel recht,
t.a.v. Mevrouw. A.W.H.J. van Schijndel
Postbus 7 0584, 520 1 CZ's-Hertogen bosch.

Zonhoven: 1 5 september 2014
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom ga, 549í XD, Sint-Oedenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)

Ons kenmerk. EKC/O309 201 4M raking
Uw kenmerk: Wraking 141020

Met in achtneming van de in dit verzoekschrift genoemde feiten is de wrakingskamer van de
Rechtbank oost-Brabant niet bevoegd om dezé zaakop 25 september 2014 om 14.00 uur in
behandeling te nemen en is de rechtbank Oost-Brabani grondwettelijk verplicht om deze zaak voor teleggen aan het Belgische Grondwettelijke hof met de vo[ende prejudiciële vraag:

PreiudicÍële vraaq:

De Rechtbank oost-Brabant te 's-Hertogenbosch richt hierbij aan de voorzitter van het
Belgische Grondwettelijke Hof het nadrukkelijke verzoek om alle na de Tweede
Wereldoorlog_gesloten verdragen alsnog te liten toetsen aan de Belgische Grondwet
door het Belgisch Grondwettelijk Hof, wàarna dit wrakingsverzoek pàs behandeld kan
worden.

(Bevat 2 dikke blauwe fardes: Farde

Geachte behandelende wrakingskamer van de rechtbank oost-Brabant,

Hierbij laten de volgende zeven rechtspersonen:
1. Van Rooii. Adrianu us, vanaf i januari 201 1 wonende op zijn

hoofdverbr ijfpraats Hazend answeg aoÀJsz0 Zon r-Loven ( Berg ië),2. yan,Nunen, Johann ia, vanaf i januari 20l iwonende op haar

- hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A,, 3s20 zonhoven (Bergië);3. 9ilnpinq en Peng-ionstal "Dommeldal" eenmansbedriji met ondernemíngsnummer.
57035032 , gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, s4ö1 XD Sint-oedeniode (Nedertand)
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf l januari 201í wonende op zijn
hoofdverbl ijfpraats- H aze nda nsweg 364, 3520 ionhoven ( Berg ië) ;4 Lle!-Ecoloqisc.h Kennis centrum B.V., metondernemingsnummer: 16090.1 il,vanafb maart
1998 gevestigd op hetadres'tAchterom 9A,5491 XD SiÀt-Oedenrode (Nederland) metats
directeur A.M L. 

^r?l 1o_9i1, 
vanaf I januari 2011 wonende op zijn hoofdverbtijfptaats

Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (Belgie);
5. Van Rooii Holdinq 8.V., met ondernemin-gsnumm er: 17102683, vanaf S maart 199g

gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als
bestuurder A M L van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn rrootoveidiiltptaats
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België);

6. ., met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigO o[ rret ààffinchterom 9A, 5491 XD Sint
Oedenrode (Nederland), met als voorzÍter A.M.L. van Rooíj, vanaf 1 januari 201.1 wonende opzijn hoofdverbtijfplaats Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (Belgie)iT Politieke Groepgrinq D.e Groenen (mèt haar zetel te Utrecht), afdóting sint-O"denrode,
gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (NÏederland), met ats
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zrlí
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (Bergië);v
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