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A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen  
vanaf 1 januari 2011 wonende doch niet 
ingeschreven op hun hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven e.a.  

Per fax 02 – 5086737 en 02-5086387  
 
Aan: Het Hof van Cassatie,  
Eerste Kamer (zaal 1:36), 
Poelaertplein 1, 1000, Brussel  
 

. 
 

                                                                                               
                                                                                               Sint-Oedenrode / Zonhoven: 18 juni 2015  
 

- Ref.: C.15.0228.N (griffie Hof van Cassatie te Brussel)  
- Rolnummer: 2015/AR/865 (burgerlijke griffie) Hof van Beroep te Antwerpen  
- Dossiernr. 808/14 en Notitienr.: HA21.99.291/14 (correctionele griffie)  

Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt.  
 

 
Nadere stukken aan het Hof van Cassatie, eerste kamer, in de zaak met als Ref.: C.15.0228.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 als gevolg 

van de meest corrupte onherroepelijke uitspraak d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant (Nederland)  
in de zaak met nummer: SHE 13/3985 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 feitelijke en wettelijke onderbouw 
verwijzen wij naar onze bij federaal procureur Frédéric Van Leeuw, Federaal  Parket, Wolstraat 66 bus 1, 
1000 Brussel, gedane strafaangifte d.d. 7 juni 2015 (EKC/AvR/JvN/07062015/aang) tegen:  
 

- Ronny 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 (voorzitter) en Mr. M. VAN ROMPAY (voorzitter), Eerste Kamer, van het Hof van beroep te 
Antwerpen in de zaak met rolnummer: 2015/AR/865 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 (voorzitter), Eerste 
Kamer, van het Hof van beroep te Antwerpen in de zaak met rolnummer: 2015/AR/865 heeft verstuurd 
aan Van ROOIJ Adrianus en Van NUNEN Johanna, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.  

vanwege de volgende gepleegde grensoverschrijdende misdrijven: 

- grootste eigendom roof allertijden, diefstal en afpersing (art. 461 t/m 467 SW.); 
- samenspanning van ambtenaren (art. 233 t/m 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. 243 Sw.), 
- omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen (art. 246 t/m 253 Sw.), 
- betrokkenheid bij een criminele organisatie (art. 324bis en 324ter Sw.),  
- etc, etc, etc, 

 
die het gevolg zijn 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 2011 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 
Huurwet geregistreerde Huurovereenkomst.   
 

Deze nadere stukken bevat 99 blz. met bijbehorende stukken 1 t/m 26 (114 blz.), totaal: 213  

 
 
Geachte Voorzitter en Raadsheren bij het Hof van Cassatie te Brussel, 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juni-2015-12-wraking-van-drie-rechters-hof-van-beroep-antwerpen-in-zaak-c15-0228n-bij-hof-van-cassatie-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juni-2015-12-wraking-van-drie-rechters-hof-van-beroep-antwerpen-in-zaak-c15-0228n-bij-hof-van-cassatie-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juni-2015-12-wraking-van-drie-rechters-hof-van-beroep-antwerpen-in-zaak-c15-0228n-bij-hof-van-cassatie-brussel.pdf
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Hierbij laten in de zaak met Ref.: C.15.0228.N de volgende natuurlijke personen en rechtspersonen:  
 

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), doch vanwege partijpolitieke corruptie van burgemeester 
Johny De Raeve (OpenVld) en schepenen van Zonhoven en voormalig minister van Binnenlandse 
Zaken en Justitie Annemie Turtelboom (OpenVld) vanaf 1 januari 2011 tot 14 oktober 2012 en vanaf 29 
augustus 2013 tot op heden niet ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en 
het Belgische Rijksregister;  

2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar hoofdverblijfplaats 

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), doch vanwege partijpolitieke corruptie van burgemeester 
Johny De Raeve (OpenVld) en schepenen van Zonhoven en voormalig minister van Binnenlandse 
Zaken en Justitie Annemie Turtelboom (OpenVld) vanaf 1 januari 2011 tot 13 januari 2013 en vanaf 29 
augustus 2013 tot op heden niet ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en 
het Belgische Rijksregister;  

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 57035032, vanaf 

1 januari 2012 gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
(voorheen: VOF), met als zaakvoerder Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, zijn vanwege 
partijpolitieke corruptie van burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode, de 
huidige minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA), de huidige minister van Financiën 
Jeroen Dijsselbloem (PvdA) en de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch alle eigendommen 
(waaronder vertrouwelijke dossiers) gestolen door Rob van den Witteboer werkzaam bij Van Kaathoven 
Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode en zijn de bedrijfswoningen ’t Achterom 9-9A, 
5491 XD Sint-Oedenrode, bijbehorende bedijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie  P 525, 
P526, P 508, P 509, P 510 en P 516 en P 517 (zo’n 6 hectare), inclusief  de brievenbussen, gestolen 
door B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode; 

4. Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 1998 

gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als directeur Van 
Rooij, Adrianus Marius Lambertus, zijn vanwege partijpolitieke corruptie van burgemeester Peter Maas 
(CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode, de huidige minister van Binnenlandse Zaken Ronald 
Plasterk (PvdA), de huidige minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) en de Rechtbank Oost-
Brabant te ’s-Hertogenbosch alle eigendommen (waaronder vertrouwelijke dossiers) gestolen door Rob 
van den Witteboer werkzaam bij Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode 
en is de huisvesting (inclusief brievenbussen) van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op ’t Achterom 
9A, 5491XD te Sint-Oedenrode gestolen door B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-
Oedenrode;  

5. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het 

adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als directeur Van Rooij, Adrianus 
Marius Lambertus, zijn vanwege partijpolitieke corruptie van burgemeester Peter Maas (CDA) en 
wethouders van Sint-Oedenrode, de huidige minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA), 
de huidige minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) en de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-
Hertogenbosch alle eigendommen (waaronder vertrouwelijke dossiers) gestolen door Rob van den 
Witteboer werkzaam bij Van Kaathoven Logistics B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode en is de 
huisvesting (inclusief brievenbussen) van Van Rooij Holding B.V. op ’t Achterom 9A, 5491XD te Sint-
Oedenrode gestolen door B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode; 

6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17154479, vanaf 

5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
voorzitter Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, zijn vanwege partijpolitieke corruptie van 
burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders van Sint-Oedenrode, de huidige minister van 
Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA), de huidige minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem 
(PvdA) en de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch alle eigendommen (waaronder 
vertrouwelijke dossiers) gestolen door Rob van den Witteboer werkzaam bij Van Kaathoven Logistics 
B.V., postbus 134, 5490 AC Sint-Oedenrode en is de huisvesting (inclusief brievenbussen) van Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. op ’t Achterom 9A, 5491XD te Sint-Oedenrode gestolen 
door B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode; 

in opgemelde zaak met als Ref.: C.15.0228.N, waarvan de behandeling op 19 juni 2015, te 9 uur 30 
(zaal 1:36) is geagendeerd bij het Hof van Cassatie, eerste kamer, aan nadere stukken toekomen 
onze hieronder per e-mail verzonden en fax verstuurde verzoekschrift d.d. 17 juni 2015 aan federaal 
procureur Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel, welke u 

hieronder vindt ingelast:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Van: THE EUROPEAN GREENS <theeuropeangreens.teg@gmail.com> 

Datum: 18 juni 2015 10:45 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juni-2015-12-wraking-van-drie-rechters-hof-van-beroep-antwerpen-in-zaak-c15-0228n-bij-hof-van-cassatie-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juni-2015-12-wraking-van-drie-rechters-hof-van-beroep-antwerpen-in-zaak-c15-0228n-bij-hof-van-cassatie-brussel.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sommatie-aan-substituut-procureur-des-konings-s-delbroek
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Onderwerp: Het federaal parket onder aansturing van federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw 

weigert tot op heden een ref: FD---------- inboekingsnummer toe te kennen aan bijgevoegde drie strafaangiften 

Aan: "<Hasselt.parket@just.fgov.be>" <parket@just.fgov.be> 

Cc: lieve.pellens@just.fgov.be, info.kabinet@just.fgov.be, "ekc.avanrooij@gmail.com" 

<ekc.avanrooij@gmail.com>, a.vanroooij48@gmail.com, THE EUROPEAN GREENS Belgie 

<de.groenen.belgie@gmail.com>, No Cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, "sdn@live.nl" 

<sdn@live.nl>, Rob Brockhus rob.brockhus@gmail.com 

 

Per fax verstuurd op 17 juni 2015   

  

Aan: Frédéric Van Leeuw 

federaal procureur 

Federaal Parket 

Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel, 

(federaal.parket@just.fgov.be en (lieve.pellens@just.fgov.be) 

ATTENTIE 

Het federaal parket onder aansturing van federaal 
procureur des konings  Frédéric Van Leeuw weigert tot op 
heden ref: FD---------- inboekingsnummers toe te kennen 
aan bijgevoegde drie strafaangiften om daarmee de feitelijk 
bewezen grote grensoverschrijdende misdaad te helpen.  

Wij hebben vandaag 18 juni 2015 al zes maal gebeld voor 
de drie  ref: FD----------  waaronder deze drie strafaangiften 
zijn ingeschreven. Zes maal is de telefoon erop gegooid. 
De zevende maal werd verteld dat wij om 11.00 uur kunnen 
terugbellen.  

Wij houden de gehele wereld hiervan op de hoogte en gaan 
net zolang door totdat wij de drie  ref: FD---------- 
inboekingsnummers hebben doorgekregen.   

Wordt vervolgd.  

www.degroenen.eu 

 

 

mailto:rob.brockhus@gmail.com
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sommatie-aan-substituut-procureur-des-konings-s-delbroek
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
mailto:lieve.pellens@just.fgov.be
http://www.degroenen.eu/
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/maatregelen-die-getroffen-moeten-worden-zolang-er-geen-belgische-identiteitskaart-wordt-verstrekt
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Van: THE EUROPEAN GREENS Belgie <de.groenen.belgie@gmail.com> 

Datum: 17 juni 2015 14:03 

Onderwerp: Maatregelen die getroffen moeten worden zolang er geen Belgische identiteitskaart wordt verstrekt 

vanaf januari 2011 aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen 

Aan: Parquet fédéral <federaal.parket@just.fgov.be> 

Cc: lieve.pellens@just.fgov.be, info.kabinet@just.fgov.be  

          
 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen 
Vanaf 1 januari 2011 wonende op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A 
3520 Zonhoven (België) doch niet 
ingeschreven in het bevolkingsregister 
van de gemeente Zonhoven en het 
Belgische Rijksregister en anderen. 

 

 

 

 
Aantekenen met ontvangstbevestiging 

  
Aan: Frédéric Van Leeuw 
federaal procureur  
Federaal Parket 
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel, 
(federaal.parket@just.fgov.be en 
(lieve.pellens@just.fgov.be) 
 

 
Zonhoven: 17 juni 2015  

 
Geachte Federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, 
 
De natuurlijke personen A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen wonen vanaf 1 januari 2011 tot en met 
heden en ook in de verre toekomst nog (huurovereenkomst loopt op 1 januari 2020 af) op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in overeenstemming met hun geregistreerde 
huurovereenkomst. Ondanks deze wetenschap bij burgemeester en schepenen van de gemeente 
Zonhoven en de opvolgende verantwoordelijke ministers van Binnenlandse Zaken, te weten: Annemie 
Turtelboom, Joëlle Milquet en Jan Jambon zijn A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. 
van Nunen enkel in het tijdvak vanaf 14/01/2013 tot 27/08/2013  ingeschreven geweest in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister onder de volgende 
Rijksregistratienummers: 53.03.10.603-37 en 55.09.20.510-11. De inschrijving van J.E.M. van Nunen 
op 14/01/2013 heeft de gemeente Zonhoven niet doorgegeven aan de gemeente Sint-Oedenrode 
(Nederland) waardoor J.E.M. van Nunen nooit is uitgeschreven uit de Gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland).  
 
Vanaf 28/08/2013 heeft de gemeente Zonhoven A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen uitgeschreven 
uit het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister. Het gevolg 
hiervan is: 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 28/08/2013 niet meer in België, niet meer in Nederland, niet meer 
in Europa en niet meer elders in de wereld staat ingeschreven in enig bevolkingsregister van 
een gemeente of Rijksregister van een land; 

- dat J.E.M. van Nunen, de echtgenote van A.M.L. van Rooij, staat ingeschreven in de woning 
op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), de woning waarvan 
A.M.L. van Rooij de eigenaar is.          

Dit betekent dat de gemeente Zonhoven met hun op 28/08/2013 gedane uitschrijving het vanaf 5 juli 
1979 voor de Wet en Rooms-katholieke getrouwde paar A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen 
juridisch heeft gescheiden tegen hun wil in. Hiervoor is de Belgische Staat onmiskenbaar 
verantwoordelijk en aansprakelijk. 
 
Wat daarvan de gevolgen zijn voor de natuurlijke personen A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. 
van Nunen, zijn gezin, alle eigendommen van A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 
XD Sint-Oedenrode (Nederland), zijn bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. (waaronder al haar cliënten), Van Rooij Holding B.V., Stichting 
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., de politieke partij De Groenen (met haar hoofdzetel in 
Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode) en alle in België en Nederland betrokken geraakte personen, 
instanties, organisaties, bedrijven, overheden, rechtbanken (gerechtshoven), Raad van State, Hof van 
Cassatie, etc, etc. kunt u lezen in onze volgende drie gedane strafaangiften, welke wij u als extra 
service hierbij elektronisch laten toekomen, zodat u die aan uw collega’s  in België en Nederland kunt 
doorsturen voor het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken:   

mailto:info.kabinet@just.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-juni-2015-ontvangst-strafaangifte-tegen-griffier-p-peeters-ea-rechtbank-oost-brabant-bij-federaal-parket-brussel.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sommatie-aan-substituut-procureur-des-konings-s-delbroek
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
mailto:lieve.pellens@just.fgov.be
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sommatie-aan-substituut-procureur-des-konings-s-delbroek
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1e Strafaangifte:  
 
Onze bij aangetekende brief d.d. 6 juni 2015 (kenmerk: AvR/JvN/06062015/aang)   
gedane strafaangifte bij U tegen:  

- A.G.R. Willems, hoofdgriffier van de rechtbank Oost-Brabant;  
- R. Soetekouw, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;  
- P.T.M. Peeters, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;  
- mr. D.M. Manie, griffier bij de rechtbank Oost-Brabant; 
- mr. W.E. Dijkstra, klachtencoördinator, bij de rechtbank Oost-Brabant; 
- mw. A.W.H.J. van Schijndel, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;  
- mw. S. Henkelman, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;  
- mw. B.M. van Haren, administratief medewerker bij de rechtbank Oost-Brabant;  
- de behandelend griffier in de zaaknummer SHE 15/973, welke op 11 juni 2015, om 8 juni 

2015 om 12.00 uur ter zitting wordt behandeld, maar waarvan de rechtbank de naam weigert 
door te geven; 

- de behandelend griffier in de zaaknummer SHE 15/203, welke op 11 juni 2015, om 9.30 

uur ter zitting wordt behandeld, maar waarvan de rechtbank de naam weigert door te geven; 

met onderliggende stukken 1 t/m 23 aan feitelijke en wettelijke onderbouw hieronder ingelast in de 
volgende link met deeplinks: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-rechtbank-oost-brabant-
bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf  
 

Bijbehorende Stukken:  

Stuk 1: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Rooij Adrianus (7 blz.);  
Stuk 2: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Nunen Johanna (7 blz.); 
Stuk 3: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Rooij Adrianus (7 blz.); 
Stuk 4: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Nunen Johanna (7 blz.);  
Stuk 5: Authentieke akte BEWIJS VAN BEWONING op 28 mei 2015 opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.);  
Stuk 6: Authentieke akte AFGEVOERD-VERLIES VAN VERBLIJFSRECHT op 28 mei 2015 
opgemaakt door gemachtigd ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.); 
Stuk 7: Met Van Rooij Adrianis gesloten geregistreede huurovereenkomst voor de woning op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (6 blz.);  
Stuk 8: Blz. 1, 2, 62, 63 en 64 met bijbehorende bewijstukken van aangetekende verzending van het 
verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 5 december 2014 (kenmerk: AvR/05122014/VZ)  aan  
verantwoordelijk minister Jan Jambon (N-VA) van Binnenlandse Zaken en directeur-generaal  
Jacques Wirtz bij FOD Binnenlandse Zaken Instellingen en Bevolking (7 blz.);  
Stuk 9: Brieven d.d. 2 april 2015 van de Raad van State aan VAN ROOIJ, Adrianus en VAN NUNEN 
Johanna met nummer G/A 215424 / X- 16196 (2 blz.);  
Stuk 10: Brief d.d. 27 mei 2015 van auditeur Iris Verheven van de Raad van State aan VAN ROOIJ, 
Adrianus en VAN NUNEN Johanna (1 blz.);  
Stuk 11: verzoekschrift d.d. 1 april 2012 van het Ecologisch Kennis Centrum BV, Corswarem NV, e.a. 
aan verantwoordelijk minister Annemie Turtelboom van Justitie en Federaal Procureur des Konings 
Johan Delmulle in de zaak met als notitienummer FD66.99.2/11 (federaal Parket)(12 blz.): 
Stuk 12: Brief d.d. 5 mei 2015 van minister van justitie Koen Geens aan aan A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen (1 blz.);  
Stuk 13: Besluit d.d. 6 maart 2015 van de Vlaamse Overheid betreffende de definitieve vaststelling 
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Closing the Circle" in Houthalen-Helchteren (33 blz.); 
Stuk 14: Brief d.d. 4 juni 2015 (zaaknummer SHE 15/973) van administratief medewerker dhr. P.T.M. 
Peeters van de rechtbank Oost-Brabant namens een anonieme griffier ondertekend (1 blz.);                                                                 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-rechtbank-oost-brabant-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-rechtbank-oost-brabant-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-865-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-adrianus-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-865-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-johanna-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-864-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-adrianus-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-864-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-johanna-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-akte-van-ambtenaar-christel-smeets-van-onbewoond-zijn-woning-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-akte-van-ambtenaar-christel-smeets-van-verlies-verblijfsrecht-van-adrianus-van-rooij-en-johanna-van-nunen-in-woning-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-december-2014-verzoekschriften-identiteit-aan-directeur-generaal-jacques-wirtz-en-minister-jan-jambon-binnenlandse-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-april-2015-brieven-raad-van-state-belgie-domiciliefraude-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2015-brief-van-auditeur-i-verheven-van-raad-van-state-aan-van-rooij-adrianus.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-april-2012-van-corswarem-nv-strafaangifte-tegen-stefhan-vanoppen-ea-aan-anemie-turtelboom-en-johan-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-brief-van-minister-koen-geens-aan-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2015-besluit-vlaamse-regering-closing-the-circle-remo-stort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-juni-2015-beslissing-ptm-peeters-inzake-she-15-973-rechtbank-oost-brabant.pdf
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Stuk 15: Uitspraak d.d. 8 januari 2014 in zaaknummer: SHE 13/3985 van mr. B. A J. Zijlstra, rechter, 
in aanwezigheid van griffier mr. D.M. Manie van de rechtbank Oost-Brabant (5 blz.);   
Stuk 16: Akte van woonst d.d. 28 mei 2015 van A.M.L. van Rooij opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz..);  
Stuk 17: Akte SAMENSTELLING VAN GEZIN d.d. 28 mei 2015 opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.); 
Stuk 18: Kennisgeving d.d. 15 september 2014 van Griffier-Hoofd van dienst K. MOREL, correctionele 
griffie, van het Hof van Beroep te Antwerpen in de zaak met als nummer: 2014/RP/115 (2 blz.); 
Stuk 19: Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref: 2014/PGA/2192) van procureur des konings M. Van de 
Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te Antwerpen (1 blz.); 
Stuk 20: Uitnodigingsbrief d.d. 20 mei 2015 (zaaknummer: SHE 15/203) van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.);     
Stuk 21: Uitnodigingsbrief d.d. 12 mei 2015 (zaaknummer: SHE 15/29) van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.); 
Stuk 22: Rouwkaart van het overlijden van Henk Fitters te Elshout op 23 mei 2015 (1 blz.);  
Stuk 23: Brief d.d. 5 juni 2015 van administratief medewerker mw. A.W.H.J. van Schijndel in opdracht 
van het gerechtsbestuur rechtbank Oost-Brabant, namens deze klachtencoördinator mw. mr. W.E. 
(Wietske) Dijkstra, aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen. Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (1 blz.);  

 
Op 9 juni 2015  heeft U deze strafaangifte ontvangen. Voor afgetekend ontvangstbewijs lees de 
volgende link: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-juni-2015-ontvangst-strafaangifte-tegen-griffier-p-peeters-ea-
rechtbank-oost-brabant-bij-federaal-parket-brussel.pdf   

 

2e Strafaangifte: 

Onze bij aangetekende brief d.d. 7 juni 2015 (kenmerk: EKC/PvD/07062015/aang)   
gedane strafaangifte bij U tegen:  

- mw. Mirjan Fransen coördinator bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch;  
- mw. E. Schoenmakers, administratief medewerker bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch; bij  

- de behandelend griffier in de zaak met  kenmerk: Wr.229-05-2015, welke op 12 juni 2015 
om 11.30 uur ter zitting wordt behandeld, maar waarvan het gerechtshof de naam weigert 
door te geven; 

met onderliggende stukken 1 t/m 23 aan feitelijke en wettelijke onderbouw hieronder ingelast in de 
volgende link met deeplinks: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-gerechtshof-s-
hertogenbosch-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf  

 
Bijbehorende Stukken:  

Stuk 1: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Rooij Adrianus (7 blz.);  
Stuk 2: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Nunen Johanna (7 blz.); 
Stuk 3: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Rooij Adrianus (7 blz.); 
Stuk 4: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Nunen Johanna (7 blz.);  
Stuk 5: Authentieke akte BEWIJS VAN BEWONING op 28 mei 2015 opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.);  
Stuk 6: Authentieke akte AFGEVOERD-VERLIES VAN VERBLIJFSRECHT op 28 mei 2015 
opgemaakt door gemachtigd ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.); 
Stuk 7: Met Van Rooij Adrianis gesloten geregistreede huurovereenkomst voor de woning op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (6 blz.);  
Stuk 8: Blz. 1, 2, 62, 63 en 64 met bijbehorende bewijstukken van aangetekende verzending van het 
verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 5 december 2014 (kenmerk: AvR/05122014/VZ)  aan  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-getuigschrift-van-woonst-van-aml-van-rooij-van-christel-smeets-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-getuigschrift-samenstelling-gezin-van-rooij-van-nunen-van-christel-smeets-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2014-brief-van-griffier-k-morel-hof-van-beroep-antwerpen-over-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-september-2014-brief-van-m-van-de-werf-parket-antwerpen-over-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-zaak-she-15-203.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-mei-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-zaak-she-15-29.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-mei-2015-rouwbrief-henk-fitters-elshout.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-wraking-02977-ki.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-juni-2015-ontvangst-strafaangifte-tegen-griffier-p-peeters-ea-rechtbank-oost-brabant-bij-federaal-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-juni-2015-ontvangst-strafaangifte-tegen-griffier-p-peeters-ea-rechtbank-oost-brabant-bij-federaal-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-gerechtshof-s-hertogenbosch-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-gerechtshof-s-hertogenbosch-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-865-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-adrianus-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-865-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-johanna-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-864-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-adrianus-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-864-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-johanna-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-akte-van-ambtenaar-christel-smeets-van-onbewoond-zijn-woning-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-akte-van-ambtenaar-christel-smeets-van-verlies-verblijfsrecht-van-adrianus-van-rooij-en-johanna-van-nunen-in-woning-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-december-2014-verzoekschriften-identiteit-aan-directeur-generaal-jacques-wirtz-en-minister-jan-jambon-binnenlandse-zaken.pdf
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verantwoordelijk minister Jan Jambon (N-VA) van Binnenlandse Zaken en directeur-generaal  
Jacques Wirtz bij FOD Binnenlandse Zaken Instellingen en Bevolking (7 blz.); 
Stuk 9: Brieven d.d. 2 april 2015 van de Raad van State aan VAN ROOIJ, Adrianus en VAN NUNEN 
Johanna met nummer G/A 215424 / X- 16196 (2 blz.);  
Stuk 10: Brief d.d. 27 mei 2015 van auditeur Iris Verheven van de Raad van State aan VAN ROOIJ, 
Adrianus en VAN NUNEN Johanna (1 blz.); 
Stuk 11: verzoekschrift d.d. 1 april 2012 van het Ecologisch Kennis Centrum BV, Corswarem NV, e.a. 
aan verantwoordelijk minister Annemie Turtelboom van Justitie en Federaal Procureur des Konings 
Johan Delmulle in de zaak met als notitienummer FD66.99.2/11 (federaal Parket)(12 blz.): 
Stuk 12: Brief d.d. 5 mei 2015 van minister van justitie Koen Geens aan aan A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen (1 blz.);  
Stuk 13: Besluit d.d. 6 maart 2015 van de Vlaamse Overheid betreffende de definitieve vaststelling 
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Closing the Circle" in Houthalen-Helchteren (33 blz.); 
Stuk 14: Brief d.d. 4 juni 2015 (zaaknummer SHE 15/973) van administratief medewerker dhr. P.T.M. 
Peeters van de rechtbank Oost-Brabant namens een anonieme griffier ondertekend (1 blz.);                                              
Stuk 15: Uitspraak d.d. 8 januari 2014 in zaaknummer: SHE 13/3985 van mr. B. A J. Zijlstra, rechter, 
in aanwezigheid van griffier mr. D.M. Manie van de rechtbank Oost-Brabant (5 blz.);  
Stuk 16: Akte van woonst d.d. 28 mei 2015 van A.M.L. van Rooij opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz..);  
Stuk 17: Akte SAMENSTELLING VAN GEZIN d.d. 28 mei 2015 opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.); 
Stuk 18: Kennisgeving d.d. 15 september 2014 van Griffier-Hoofd van dienst K. MOREL, correctionele 
griffie, van het Hof van Beroep te Antwerpen in de zaak met als nummer: 2014/RP/115 (2 blz.); 
Stuk 19: Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref: 2014/PGA/2192) van procureur des konings M. Van de 
Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te Antwerpen (1 blz.); 
Stuk 20: Uitnodigingsbrief d.d. 20 mei 2015 (zaaknummer: SHE 15/203) van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.);  
Stuk 21: Uitnodigingsbrief d.d. 12 mei 2015 (zaaknummer: SHE 15/29) van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.); 
Stuk 22: Rouwkaart van het overlijden van Henk Fitters te Elshout op 23 mei 2015 (1 blz.);  
Stuk 23: Brief d.d. 5 juni 2015 van administratief medewerker mw. A.W.H.J. van Schijndel in opdracht 
van het gerechtsbestuur rechtbank Oost-Brabant, namens deze klachtencoördinator mw. mr. W.E. 
(Wietske) Dijkstra, aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen. Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (1 blz.);  
 
Op 9 juni 2015 heeft U deze strafaangifte ontvangen. Voor afgetekend ontvangstbewijs lees de 
volgende link: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-gerechtshof-s-
hertogenbosch-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf  
 

3e Strafaangifte: 
 
Onze bij aangetekende brief d.d. 7 juni 2015 (kenmerk: EKC/AvR/JvN/07062015/aang)    
gedane strafaangifte bij U tegen:  

- Ronny 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 (voorzitter) en Mr. M. VAN ROMPAY (voorzitter), Eerste Kamer, van het 

Hof van beroep te Antwerpen in de zaken met de rolnummers: 2015/AR/865 en 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. de door griffier G. VELTMANS valselijk betekende arresten d.d. 26 mei 2015 
van Mr. B. LUYTEN (Eerste Voorzitter), Mr. J. M. WETSELS (voorzitter) en Mr. M. VAN 
ROMPAY (voorzitter), Eerste Kamer, van het Hof van beroep te Antwerpen in de zaken met 
de rolnummers: 2015/AR/865 en 2015/AR/864 heeft verstuurd aan Van ROOIJ Adrianus en 
Van NUNEN Johanna, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-april-2015-brieven-raad-van-state-belgie-domiciliefraude-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2015-brief-van-auditeur-i-verheven-van-raad-van-state-aan-van-rooij-adrianus.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-april-2012-van-corswarem-nv-strafaangifte-tegen-stefhan-vanoppen-ea-aan-anemie-turtelboom-en-johan-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-brief-van-minister-koen-geens-aan-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2015-besluit-vlaamse-regering-closing-the-circle-remo-stort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-juni-2015-beslissing-ptm-peeters-inzake-she-15-973-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-getuigschrift-van-woonst-van-aml-van-rooij-van-christel-smeets-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-getuigschrift-samenstelling-gezin-van-rooij-van-nunen-van-christel-smeets-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2014-brief-van-griffier-k-morel-hof-van-beroep-antwerpen-over-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-september-2014-brief-van-m-van-de-werf-parket-antwerpen-over-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-zaak-she-15-203.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-mei-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-zaak-she-15-29.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-mei-2015-rouwbrief-henk-fitters-elshout.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-wraking-02977-ki.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-gerechtshof-s-hertogenbosch-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-gerechtshof-s-hertogenbosch-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
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met onderliggende stukken 1 t/m 24 aan feitelijke en wettelijke onderbouw hieronder ingelast in de 
volgende link met deeplinks: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-hof-van-beroep-
antwerpen-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf  

Bijbehorende Stukken:  

Stuk 1: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Rooij Adrianus (7 blz.);  
Stuk 2: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/865, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Nunen Johanna (7 blz.); 
Stuk 3: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Rooij Adrianus (7 blz.); 
Stuk 4: Arrest d.d. 26 mei 2015, rolnummer: 2015/AR/864, van Hof van beroep van Antwerpen aan 
Van Nunen Johanna (7 blz.);  
Stuk 5: Authentieke akte BEWIJS VAN BEWONING op 28 mei 2015 opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.);  
Stuk 6: Authentieke akte AFGEVOERD-VERLIES VAN VERBLIJFSRECHT op 28 mei 2015 
opgemaakt door gemachtigd ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.); 
Stuk 7: Met Van Rooij Adrianis gesloten geregistreede huurovereenkomst voor de woning op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (6 blz.);  
Stuk 8: Blz. 1, 2, 62, 63 en 64 met bijbehorende bewijstukken van aangetekende verzending van het 
verzoek tot het nemen van een besluit d.d. 5 december 2014 (kenmerk: AvR/05122014/VZ)  aan  
verantwoordelijk minister Jan Jambon (N-VA) van Binnenlandse Zaken en directeur-generaal  
Jacques Wirtz bij FOD Binnenlandse Zaken Instellingen en Bevolking (7 blz.);  
Stuk 9: Brieven d.d. 2 april 2015 van de Raad van State aan VAN ROOIJ, Adrianus en VAN NUNEN 
Johanna met nummer G/A 215424 / X- 16196 (2 blz.);  
Stuk 10: Brief d.d. 27 mei 2015 van auditeur Iris Verheven van de Raad van State aan VAN ROOIJ, 
Adrianus en VAN NUNEN Johanna (1 blz.);  
Stuk 11: verzoekschrift d.d. 1 april 2012 van het Ecologisch Kennis Centrum BV, Corswarem NV, e.a. 
aan verantwoordelijk minister Annemie Turtelboom van Justitie en Federaal Procureur des Konings 
Johan Delmulle in de zaak met als notitienummer FD66.99.2/11 (federaal Parket)(12 blz.): 
Stuk 12: Brief d.d. 5 mei 2015 van minister van justitie Koen Geens aan aan A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen (1 blz.);  
Stuk 13: Besluit d.d. 6 maart 2015 van de Vlaamse Overheid betreffende de definitieve vaststelling 
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Closing the Circle" in Houthalen-Helchteren (33 blz.); 
Stuk 14: Brief d.d. 4 juni 2015 (zaaknummer SHE 15/973) van administratief medewerker dhr. P.T.M. 
Peeters van de rechtbank Oost-Brabant namens een anonieme griffier ondertekend (1 blz.);                                                                 
Stuk 15: Uitspraak d.d. 8 januari 2014 in zaaknummer: SHE 13/3985 van mr. B. A J. Zijlstra, rechter, 
in aanwezigheid van griffier mr. D.M. Manie van de rechtbank Oost-Brabant (5 blz.);   
Stuk 16: Akte van woonst d.d. 28 mei 2015 van A.M.L. van Rooij opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz..);  
Stuk 17: Akte SAMENSTELLING VAN GEZIN d.d. 28 mei 2015 opgemaakt door gemachtigd 
ambtenaar Christel Smeets van de gemeente Zonhoven (1 blz.); 
Stuk 18: Kennisgeving d.d. 15 september 2014 van Griffier-Hoofd van dienst K. MOREL, correctionele 
griffie, van het Hof van Beroep te Antwerpen in de zaak met als nummer: 2014/RP/115 (2 blz.); 
Stuk 19: Bericht d.d. 29 september 2014 (Ref: 2014/PGA/2192) van procureur des konings M. Van de 
Werf aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te Antwerpen (1 blz.); 
Stuk 20: Uitnodigingsbrief d.d. 20 mei 2015 (zaaknummer: SHE 15/203) van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.);     
Stuk 21: Uitnodigingsbrief d.d. 12 mei 2015 (zaaknummer: SHE 15/29) van de rechtbank Oost-
Brabant aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (2 blz.); 
Stuk 22: Rouwkaart van het overlijden van Henk Fitters te Elshout op 23 mei 2015 (1 blz.);  
Stuk 23: Brief d.d. 5 juni 2015 van administratief medewerker mw. A.W.H.J. van Schijndel in opdracht 
van het gerechtsbestuur rechtbank Oost-Brabant, namens deze klachtencoördinator mw. mr. W.E. 
(Wietske) Dijkstra, aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen. Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (1 blz.);  
Stuk 24: Bewijs van ontvangst van brief d.d. 1 juni 2015 aan hoofdgriffier Ronny Goethals van het Hof 
van beroep te Antwerpen in de zaken met de rolnummers: 2015/AR/865 en 2015/AR/864 (1 blz.) 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-hof-van-beroep-antwerpen-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-juni-2015-strafaangifte-tegen-griffiers-hof-van-beroep-antwerpen-bij-federaal-procureur-des-konings-frederic-van-leeuw-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-865-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-adrianus-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-865-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-johanna-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-864-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-adrianus-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2015-arrest-rolnummer-2015-ar-864-van-voorzitters-b-luyten-jm-wetsels-en-m-van-rompay-hof-van-beroep-antwerpen-aan-johanna-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-akte-van-ambtenaar-christel-smeets-van-onbewoond-zijn-woning-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-akte-van-ambtenaar-christel-smeets-van-verlies-verblijfsrecht-van-adrianus-van-rooij-en-johanna-van-nunen-in-woning-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-december-2014-verzoekschriften-identiteit-aan-directeur-generaal-jacques-wirtz-en-minister-jan-jambon-binnenlandse-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-april-2015-brieven-raad-van-state-belgie-domiciliefraude-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2015-brief-van-auditeur-i-verheven-van-raad-van-state-aan-van-rooij-adrianus.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-april-2012-van-corswarem-nv-strafaangifte-tegen-stefhan-vanoppen-ea-aan-anemie-turtelboom-en-johan-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-mei-2015-brief-van-minister-koen-geens-aan-aml-van-rooij-en-jem-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-maart-2015-besluit-vlaamse-regering-closing-the-circle-remo-stort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-juni-2015-beslissing-ptm-peeters-inzake-she-15-973-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-getuigschrift-van-woonst-van-aml-van-rooij-van-christel-smeets-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-mei-2015-getuigschrift-samenstelling-gezin-van-rooij-van-nunen-van-christel-smeets-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2014-brief-van-griffier-k-morel-hof-van-beroep-antwerpen-over-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-september-2014-brief-van-m-van-de-werf-parket-antwerpen-over-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-zaak-she-15-203.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-mei-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-zaak-she-15-29.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-mei-2015-rouwbrief-henk-fitters-elshout.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2015-brief-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-in-wraking-02977-ki.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-juni-2015-ontvangst-oproep-tot-nietigverklaring-rolnummers-2015-ar865-en-864-aan-hoofdgriffier-ronny-goethals-hof-van-beroep-antwerpen.pdf
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Op 9 juni 2015 heeft U deze strafaangifte ontvangen. Voor afgetekend ontvangstbewijs lees de 
volgende link: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-juni-2015-ontvangst-strafaangifte-tegen-griffier-v-vriens-ea-
hof-van-beroep-antwerpen-bij-federaal-parket-brussel.pdf  
 

Conclusie  

Uit de inhoud van bovengenoemde drie strafaangiften kunt u opmaken dat als gevolg van de door de 
gemeente Zonhoven  op 28/08/2013 gedane uitschrijving van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen 
uit het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister de gemeente 
Zonhoven van geheel België en geheel Nederland een grote grensoverschrijdende criminele 
organisatie heeft gemaakt, waarvoor U verantwoordelijk bent om dat zo snel mogelijk op te lossen. 

Deze misdaad wordt met de dag erger en groter als de oorzaak van deze grensoverschrijdende 
misdaad niet wordt opgelost, wat betekent dat U ervoor moet zorgen dat A.M.L. van Rooij en zijn 
echtgenote J.E.M. van Nunen zo spoedig mogelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 in 
overeenstemming met hun geregistreerde huurovereenkomst moeten worden ingeschreven in het 
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en aan hen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 
2011 een Belgische identiteitskaart moet worden verstrekt. Wij verzoeken U dan ook dit te doen en 
daarmee geen dag langer te wachten:  
 
Omdat als gevolg van de door de gemeente Zonhoven  op 28/08/2013 gedane uitschrijving van 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen uit het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het 
Belgische Rijksregister afvalverwerker Van Kaathoven te Sint-Oedenrode alle eigendommen van 
A.M.L. van Rooij op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), zijn bedrijven 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V. (en vertrouwelijke dossiers 
van haar cliënten), Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., de 
politieke partij De Groenen (met haar hoofdzetel in Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode) heeft gestolen in 
12 of 13 grote containers, waarna de bedrijfswoningen ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode, 
bijbehorende bedrijfsgebouwen en onderliggende percelen sectie  P 525, P526, P 508, P 509, P 510 
en P 516 en P 517 (zo’n 6 hectare), inclusief  de brievenbussen, van eigenaar A.M.L. van Rooij zijn 
gestolen door B.C.M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode, kunnen J.E.M. van Nunen 
(die nog steeds staat ingeschreven als wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode) als ook bovengenoemde bedrijven en politieke partij op hun adres ’t Achterom 9 en 9A 
vanaf februari 2015 daar geen post meer ontvangen. Daarvoor is de Belgisch Staat  
verantwoordelijk en aansprakelijk.  
 
Dit betekent dat wij vanaf heden (17 juni 2015) alle post die bestemd is voor J.E.M. van Nunen, de 
bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding 
B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., de politieke partij De Groenen (met haar 
hoofdzetel in Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode) in de brievenbus van onze als ONBEWOOND 
geregistreerde woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven ontvangen, wekelijks per 
aangetekende post aan u zullen versturen met het verzoek om die bij aangetekende gerechtsbrieven 
te laten bezorgen in de brievenbussen op juiste adressen ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode, waartoe u wettelijk verplicht bent.   
 
Dit betekent ook dat wij vanaf heden (17 juni 2015) geen enkele aangetekende brief, gerechtsbrief, 
gerechtsdeurwaardersexploot, e.d. welke aan ons wordt aangeboden op het adres van onze als 
ONBEWOOND geregistreerde woning  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven  nog zullen aannemen  
en dat een bewijs zal worden gevraagd van al die aanbiedingen. Vervolgens zullen wij in 
overeenstemming met artikel 40 Ger. W. al die bewijsstukken van aangetekende brieven, 
gerechtsbrieven, gerechtsdeurwaardersexploten, e.d. , wekelijks per aangetekende post aan u 
toesturen met het verzoek om die te bewaren tot het moment u heeft geregeld dat A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Nunen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 in overeenstemming met hun 
geregistreerde huurovereenkomst zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente 
Zonhoven en aan hen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 een Belgische identiteitskaart is 
verstrekt, waarna het juridische termijn van die aangetekende brieven, gerechtsbrieven, 
gerechtsdeurwaardersexploten, e.d. pas kan ingaan, waartoe U wettelijk verplicht bent.   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-juni-2015-ontvangst-strafaangifte-tegen-griffier-v-vriens-ea-hof-van-beroep-antwerpen-bij-federaal-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-juni-2015-ontvangst-strafaangifte-tegen-griffier-v-vriens-ea-hof-van-beroep-antwerpen-bij-federaal-parket-brussel.pdf
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Omdat u werkt onder politieke aansturing van Federaal Minister van Justitie Koen Geens laten wij aan 
hem een kopie van dit bericht toekomen (e-mail: info.kabinet@just.fgov.be) als ook aan uw magistraat 
Lieve Pellens die hiervan al jarenlang op de hoogte is (e-mail: lieve.pellens@just.fgov.be).  

 

Omdat bovengenoemde drie strafaangiften volledig zijn ingelast in vele rechtszaken in Nederland en 
België, zal een kopie van dit bericht aan U aan alle in behandeling zijnde dossiers worden 
toegevoegd. Zo ook aan de wrakingsverzoeken met de nummers:  Ref.: C.15.0228.N en Ref.: 
C.15.0229.N, welke op 19 juni 2015 worden behandeld door het Hof van Cassatie te Brussel.  

Om die reden verzoeken wij u om aan ons op uiterlijk 17 juni 2015 kenbaar te maken onder welke 
nummers U bovengenoemde drie strafaangiftes binnen uw parket heeft geregistreerd en dat te 
versturen aan de volgende twee e-mail adressen ekc.avanrooij@gmail.com en 
de.groenen.belgie@gmail.com   

Bij voorbaat onze dank daarvoor.  

Hoogachtend 

 

 

 

A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen 

Geschreven en verstuurd vanuit onze hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waar 
wij al vanaf 1 januari 2011 wonen in overeenstemming met onze geregistreerde huurovereenkomst, 
maar ondanks dat vanaf 01/01/2011 tot 14/10/2012 en 28/08/2013 tot heden in het bevolkingsregister 
van Zonhoven en Belgische Rijksregister als ONBEWOOND staat geregistreerd.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Het hierboven ingelaste verzoekschrift d.d. 17 juni 2015 aan federaal procureur Frédéric Van Leeuw, 
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel is ook naar meerdere faxen verstuurd, de 
ontvangstbevestigingen daarvan vindt u bijgevoegd.  

Met inachtneming van de inhoud van bovengenoemde nadere stukken verzoeken wij de behandeling 
ter zitting op 19 juni 2015 te 9 uur 30 niet te laten doorgaan en voor onbepaalde tijd op te schorten en 
dat aan ondergetekenden op uiterlijk 19 juni 2015 om 9.30 uur vóór de behandeling ter zitting 
schriftelijk te bevestigen. Wij zullen dan aanwezig zijn zodat u dat voorafgaande aan de zitting aan 
ons kunt mededelen.       
 
Hoogachtend,  

 
 
 
 

 
A.M.L. van Rooij                                                     J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A,                                              Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven                     3520 Zonhoven  
 

 
 
 
 
 

Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’                    Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze A.M.L. van Rooij                                    Voor deze A.M.L. van Rooij    

mailto:info.kabinet@just.fgov.be
mailto:lieve.pellens@just.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juni-2015-12-wraking-van-drie-rechters-hof-van-beroep-antwerpen-in-zaak-c15-0228n-bij-hof-van-cassatie-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juni-2015-wraking-drie-rechters-hof-van-beroep-antwerpen-c15-0229n-bij-hof-van-cassatie-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-juni-2015-wraking-drie-rechters-hof-van-beroep-antwerpen-c15-0229n-bij-hof-van-cassatie-brussel.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com


11 
© 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Van Rooij Holding B.V.                                             Politieke Groepering De Groenen 
Voor deze A.M.L. van Rooij                                      Afdeling Sint-Oedenrode,                
                                                                                  Voor deze A.M.L. van Rooij  
 Bijbehorende Stukken:  

- Een drietal ontvangstbevestigingen dat het per fax is verstuurd aan federaal procureur 
Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (3 blz.). 

 

 

  


