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A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen
Vanaf I januari 201í wonende op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364
3520 Zonhoven (België) en anderen.

Ons kenmerk: AvF/JvN/170420151 Geens

Aan: Patrick Vandenbruwaene,
Procureurigeneraal bij het
Hof van beroep te Antwerpen
Waalse Kaai35A
2000 Antwerpen
E-mail: srt.park.qen.antwgrpen@just.fqov.be

Zonhoven: 2juni2015

Nadere stukken als vervolq op onze nadere stukken d.d. 20 mei 2015 op ons verzoek tot het nemen van
een besluit d.d. 17 april 201 5 (kenmerk: AvR/JvN/l 704201 5/ Geens) aan de Belqische Staat. namens deze
Koen Geens. Minister van Justitie. Waterloolaan í í 5 1 000 Brussel, waarin wij letterl'rjk het volgende verzoek
hebben laten uitgaan aan hiervoor verantwoordelijk minister Koen Geens van Justitie:

- Verzoek tot het nemen van een besluit om @ 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, z'rjn
intussen overleden ouders, zijn bedrijven Camping en Pensionstal Dommeldal, Ecologisch Kennis
Centrum B.V., Van Roo'rj Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding 8.V., cliënten
van het Ecologisch Kennis Centrum 8.V., de huurders van de paardenboxen van Camping en
Pensionstal 'Dommeldal', zi jn polit ieke parti j  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 ondezoek 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 voormalig minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (Cdh), waarin zijhaar
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.

waarvan door verantwoordelijk minister van justitie Koen Geens de behandeling is overgedragen aan procureur-
generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van Beroep te Antwerpen.

Bevat 43 blz. met de stukken í Um 12 (59 totaal:102b12. in zwarte farde.

Geachte door verantwoordelijk minister van justitie Koen Geens verantwoordelijk gestelde procureur-
generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van Beroep te Antwerpen,

De volgende natuurlijke personen en rechtspersonen:

1. Van Rooii. Adrianus Marius LambeÉus, vanaf 1 januari 20í I wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), doch vanwege partijpolitieke
corruptie van burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) van Zonhoven en voormalig minister
van Binnenlandse Zaken en Justitie Annemie Turtelboom (OpenVld) vanaf 1 januari 2011 tot
14 oktober 2012 en vanat 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) van Zonhoven en voormalig minister
van Binnenlandse Zaken en Justitie Annemie Turtelboom (OpenVld) vanaf l 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. Gamping en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer:
57035032, vanaf l januari 2012 gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);
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