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Zonhoven: 19 oktober 2014

Ons kenmerk: AvR/EKC | 1910201 4Wraking
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Uw parketnummer: 201 4lRP I 1 1 s

Aan:
De Wrakingskamer van Hof van Beroep
te Antwerpen,
Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen

Betreft:

WrgKing vqn ge raadsherqn Tr. St-e..fan De Moof (Voorzitter). mr. RobeÉ Van Laken flid) en mr. Dirk Thljg
( | id)bi jhetHofvanberoepteAntwerpen,KamervaninbeschuloigingSieí |
de raadsheren van de wrakingskamer om de behandeling van dit wrakingsverzoek op grond van de feitelijk
inhoud van dit wrakingsverzoek voor onbepaalde tijd uit te stellen en paJin behanOeiing te nemen na het
moment dat:

- Federaal procureur Frederic Van Leeuw het strafrechtelijk onderzoek van onze strafklacht d.d. 1B
oktober 2014 (8KC118102014/strafklacht) tegen E. STEYLS (substituut-procureur des Konings van
Limburg, afdeling Hasselt) en B. DE SMET (substituut-procureur-generaal bij het Hof van Beioep te
Antwerpen) heeft afgerond;

- Het Hof van Cassatie Belgie op de aanvraag tot herziening (arl. 443lJm 447 Wetboek van
Strafuordering) van het op 30 september 2014 door het Hof van Cassatie België uitgesproken arrest nr.
P.14.1445 N van Erik Verbeek en No Cancer Foundation vzw arrest heeft gewezen;

- Het Grondwetteltlk Hof arrest heeft gewezen in de zaak met rolnummer: 6038 inzake Erik Verbeek en
No Cancer Foundation vzw:

Dit des temeer:
- Van Rooij Adrianus, Marius, Lambertus van substituut-procureur-generaal E. STEYLS bij het Hof van

Beroep te Antwerpen nooit zijn RECHTSVORDERING heeft toegestuurd gekregen op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

- Van Rooij Adrianus, Marius, Lambertus door Procureur des Konings Annemie Gepts bij het Parket
Antwerpen nooit is uitgenodigd voor de behandeling op 20 oktober 2014 om 14.00 uur op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

- Mies van den Biggelaar in opdracht van substituut-procureur-generaal E. STEYLS door de griffier van
het Hof van Beroep is aangeschreven op het adres 't Achterom 5a, 5491 XD SinfOedenrode
(Nederland), een illegale woning die Mies van den Biggelaar heeft gebouwd zonder een daarvoor
vereiste bouvrruergunning in strijd met het bestemmingsplan van Sint-Oedenrode en waartegen in
Nederland en België nog meerdere gerechtelijke procedures lopen;

- Van Rooij Adrianus, Marius, Lambertus een beroep heeft lopen tegen deze illegale woning van Mies
van den Biggelaar op het adres 't Achterom 5a, 549'l XD SinfOedenrode bij de Nederlandse Raad van
State in Den Haag, welke daar in behandeling is onder nummer: 20131101411/R3, waarvan de
behandeling ter zitting exact op hetzelfde moment (20 oktober 2014 om 14.00 uur) is en de
Nederlandse Raad van State niet bereid is om de behandeling ervan uit te stellen.

Dit om te voorkomen dat de raadsheren van de wrakingskamer als ook de gewraakte raadsheren onderdeel
gaan uitmaken van deze immens grote grensoverschrijdende criminele organisatie waar de geld stelende poging
tot doodslag plegende Mies en Robert van den Biggelaar, vanuit hun illegale woning op het adres 't Achterom
54, 5491XD Sint Oedenrode (Nederland) al maar liefst meer dan 20 jaar lang de dienst uitmaakt.
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