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A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen
Vanaf I  januari  201í wonende op hun
hoofdverbl ijfplaats Hazen dansweg 36A
3520 Zonhoven (België)

Afqeqeven met ontvanqstbevestioino

Aan: Eêlsjsshcjgl!€!
namens deze Koen Geens
Minister van Justit ie
Waterloolaan 115 1000 Brussel
E-mail info.cabinet@iust.fqov.be

Zonhoven: 17 april2015

Ons kenmerk: AvR/JvN/17042A15/ Geens

Geachte verantwoordelijke minister Koen Geens van Justitie,

De volgende natuurlijke (rechts)personen:
1. Van Rooi i .  Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
2.  Van Nunen. Johanna El isabeth Maria, vanaf 1 januari  20í 1 wonende op haar

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

Verzoek tot het nemen van een begluit om vóór uiterliik 25 april 2015 te hebben beslist om naar
in dit verzoekschrift beschreven meest ernstige grensoverschrijdende misdaad jegens 7 miljard
wereldbewoners in het algemeen en A.M.L. van Rooij J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn
intussen overleden ouders, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis
Centrum 8.V.,  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V.,  c l iënten
van het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  de huurders van de paardenboxen van Camping en
Pensionstal 'Dommeldal', zijn politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode en Heusden en
alle overige daaraan verbonden slachtoffers, in het bijzonder samen met uw Nederlandse collega
minister Ard van der Steur (WD) van Veiligheid en Justitie een strafrechtelijk onderzoek als ook een
parlementair onderzoek op te starten. Dit des te meer deze enorm grote grensoverschrijdende
misdaad het gevolg is van het feit dat uw voorganger minister van Justitie Annemie Turtelboom
(OpenVld) tot op de dag van vandaag (na 1, 5 jaar) geen uitvoering heeft gegeven aan het bij brief
d.d. 14 oktober 2013 gedane verzoek van voormal ig minister van Binnenlandse Zaken Joél le Mi lquet
(Cdh), waarin zij haar heeft verzocht om naar de in dit verzoekschrift feitelijk onderbouwde *

domiciliefraude grensoverschrijdende misdaad een strafrechtelijk onderzoek te starten, wat ze niet
heeft gedaan en waartoe u als opvolgende minister van Justitie wettelijk verplicht bent.

Dit verzoekschrift bevat 120 's met stukken A Um G í58 blz.). totaal: 178 blz.
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