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Op 20 april2015 vóór 10.00 uur
afgegeven met ofitvanqstbevestiginq

De Wrakingskamer van het

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Postbus 70583,
5201 CZ's-Hertogenbosch

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode.
Corr. Adres: Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België)

Uw kenmerk'. Kl410704
Elshout / Zonhoven: '19 april 2015

Betreft:

Wrakino van de volgende behandelend raadsheren van het Gerechtshof 's-Hertoqenbosch:
. mr. J de Ruijter (voorz.)
. mr. W. Valkenburg (lid);
. mr. E. Gelderman (lid);

met de sommatie om de behandeling ter zitting op maandag 20 april 2015 om 10.00 uur op te schorten en

- P.M. van Dijk, wonende aan de Scheidingstraat 5, 5154 AE te Elshout;
- J.H. van Dijk- Fitters, wonende aan de Scheidingstraat 5, 5154 AE te Elshout;
- het Ecologisch Kennis Centrum 8.V., gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode,

voor deze haar directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven:

een nader termiin te verqunnen van zes weken voor de inhoudelijke motivering van dit wrakingsverzoek te
rekenen vanaf het moment:

. A.M.L. van Rooij zijn door de gemeente Sint-Oedenrode, in samenspanning met de gemeenten Heusden
(Nederland) en de gemeente Zonhoven (België) afgenomen EU-burgerschap weer terug heeft verkregen
en vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2011 zi)n uitgeschreven uit de GBA van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland)
en zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Rijksregister van België
en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 over een Belgische identiteitskaart beschikken en met
terugwerkende kracht vanaf 11 juli 2013 (voor A.M.L. van Rooij) en 19 januari 2014 (voor J.E.M. van

Rooij van Nunen) over een rechtsgeldig Nederlands paspoort beschikken.
. de in opdracht van gemeentesecretaris Fred Schriever, namens deze toezichthouder mevrouw T.

Gruben-van den Hoek, door de gemeente Sint-Oedenrode op 29 januari 2015 gestolen 12 of 13

containers aan eigendommen van A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, de bedrijven Camping
en Pensionstal 'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Van Rooij Holding 8.V., Stichting
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke Partij De Groenen, zijn teruggebracht op de
plaats waar de gemeente Sint-Oedenrode ze heeft gestolen, te weten op de parkeerplaats van het
perceel P 526 in eigendom van A.M.L. van Rooij, zodanig afgesloten en/of van hekken voorzien dat
daaruit niets kan worden weggehaald

. B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117, 5491 XA Sint-Oedenrode de op 18 februari 2015 met de hulp van het
Kadaster en de gemeente Sint-Oedenrode onwettig verkregen sleutels van de woningen op het adres't
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), waarin ook het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,
Van Rooij Holding B.V. en Stichting Administratie-kantoor van Rooij Holding B.V . zitten gevestigd heeft
overhandigd aan de wettig eigenaar A.M.L. van Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven (België).

omdat het inhoudelijk motiveren van dit wrakingsverzoek door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. die wordt
aangestuurd door haar directeur A.M.L. van Rooij, die in geen enkel land en/of gemeente binnen de Europese
Unie staat ingeschreven, die niet beschikt over een identiteitskaart in het land waar hlj woont, die niet beschikt
over een rechtsgeldig Nederlands paspoort, het bedrijf waarvan de gemeente Sint-Oedenrode alle
eigendommen heeft gestolen en waaryan B. C. M. Jansen, Ollandseweg 117,5491 XA Sint-Oedenrode zelfs het
kantoor (waar het staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel) als ook bijbehorende brievenbussen, met de
hulp van de gemeente Sint-Oedenrode, op onwettige wijze in beslag heeft genomen niet meer in de mogelijkheid
verkeert om nog werkzaamheden te verrichten tot het moment alles weer rechtmatig is gecorrigeerd en wel op

de grond van de in dit wrakingsverzoek gemotiveerde gronden.

Geachte Wrakingskamer van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch,
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Dit wrakinqsverzoek beval 124 paqina's met biibehorende stukken A t/m I (60 blz.), totaal: 184 blz..
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