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Aan: de Wrakingskamer van de Rechtbank Oost-Brabant 

-       mr. J.A. Bik (voorzitter); 
-       mr. M.F.M.T. Franke (lid); 
-       mr. J.M.P. Willemse-Schwering (lid);  

Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch   
t.a.v. contactpersoon Mevr. A.W.H.J. van Schijndel 
(e-mail: a.van.schijndel@rechtspraak.nl en m.pulles@rechtspraak.nl )  

 

 
Kopie aan:  De Vlaamse regering Bourgeois I en Korpschef Philip Pirard, Hazodi-politie 
  

- Geert Bourgeois (N-VA): Minister-President en Vlaams minister van Buitenlands beleid 
en  Onroerend Erfgoed; 

- Liesbeth Homans (N-VA): Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding; 

- Ben Weyts (N-VA): Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn; 

- Philippe Muyters (N-VA): Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport; 
- Hilde Crevits (CD&V): Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 

van Onderwijs; 
- Jo Vandeurzen (CD&V): Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 
- Joke Schauvliege (CD&V): Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw; 
- Annemie Turtelboom (Open Vld): Minister van Financiën, Begroting en Energie; 
- Sven Gatz (Open Vld): Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. 
- Korpschef Philip Pirard, Korpschef politiezone  HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)  

 
Betreft: 
Sommatie aan de rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. Franke (lid) en mr. J.M.P. 
Willemse-Schwering (lid) van de wrakingskamer van de Rechtbank Oost-Brabant om op 25 
september 2014 vóór 14.00 uur te beslissen dat de behandeling van ons wrakingsverzoek d.d. 3 
september 2014 (kenmerk: EKC/03092014/Wraking), lopende het strafrechtelijke onderzoek met 
burgerlijke partijstelling bij het Hof van beroep te Antwerpen, kamer KI, voor onbepaalde tijd wordt 
opgeschort, waartoe u wettelijk verplicht bent, en dat op de volgende e-
mailadressen ekc.avanrooij@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com vóór uiterlijk 26 
september 2014 schriftelijk te hebben bevestigd. 
 

 
   
        Zonhoven 23 september 2013  
 
 
Geachte rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. Franke (lid) en mr. J.M.P. Willemse-Schwering 
(lid) van de Wrakingskamer. 
  
Bij verzoek d.d. 20 september 2014 (uw kenmerk: Wraking 14/020) hebben wij u alle drie gemotiveerd 
gewraakt. Ons wrakingsverzoek d.d. 20 september 2014 vindt u in de volgende links hieronder 
ingelast (bijlage 1): 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-september-2014-wraking-wrakingskamer-rechtbank-
oost-brabant.pdf 

  
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/wraking-van-de-rechters-mr-m-f-m-t-
franke-voorzitter-mr-j-a-bik-en-mr-j-m-p-willemse-schwering 

  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
  

mailto:a.van.schijndel@rechtspraak.nl
mailto:m.pulles@rechtspraak.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering-Bourgeois_(Vlaanderen)
http://www.hbvl.be/cnt/aid1073684/philip-pirard-legt-eed-af-als-korpschef-hazodi-video
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_Bourgeois
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liesbeth_Homans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ben_Weyts
http://nl.wikipedia.org/wiki/Philippe_Muyters
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hilde_Crevits
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo_Vandeurzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joke_Schauvliege
http://nl.wikipedia.org/wiki/Annemie_Turtelboom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sven_Gatz
http://www.hbvl.be/cnt/aid1073684/philip-pirard-legt-eed-af-als-korpschef-hazodi-video
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-september-2014-wraking-wrakingskamer-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-september-2014-wraking-wrakingskamer-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-september-2014-wraking-wrakingskamer-rechtbank-oost-brabant.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/wraking-van-de-rechters-mr-m-f-m-t-franke-voorzitter-mr-j-a-bik-en-mr-j-m-p-willemse-schwering
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/wraking-van-de-rechters-mr-m-f-m-t-franke-voorzitter-mr-j-a-bik-en-mr-j-m-p-willemse-schwering
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/wraking-van-de-rechters-mr-m-f-m-t-franke-voorzitter-mr-j-a-bik-en-mr-j-m-p-willemse-schwering
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Bij e-mail d.d. 23 september 2014 (17:06 uur) ontvangen wij van Mevr. M.J. Pullens van de Rechtbank 
Oost-Brabant van de door de wrakingskamer: 

-       mr. E.J.C. Adang (voorzitter) 
-       mr. J.H. Wiggers (lid); 
-       mr. J. van der Weij (lid); 

genomen beschikking met daarin letterlijk de volgende inhoud:    
  

  
Van: Pulles, M.J. (Rechtbank Oost-Brabant) <m.pulles@rechtspraak.nl> 
Datum: 23 september 2014 17:06 
Onderwerp: Beschikking 23-09-2014 
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
  
Geachte heer Van Rooij en anderen, 
  
Bijgaand zend ik u de beschikking van 23 september 2014 in het verzet tegen de beslissing van de 
wrakingskamer in de zaak van u tegen mr. J.A. Bik, mr. M.F.M.T. Franke en mr. J.M.P. Willemse-
Schwering, in hun hoedanigheid van rechters in de rechtbank Oost-Brabant, bij de behandeling van 
het wrakingsverzoek met rekestnummer WR 14/020. 
  
Met vriendelijke groet, 
M.J.H.C. (Marie-José) Pulles 
Medewerker p-beheer 
  
Bedrijfsvoering 
Kamer C5.02 
(073) 620 4418 
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do en woensdagochtend 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 
 

DE RECHTSPRAAK 
RECHTBANK OOST-BRABANT 

De heer A.M.L. van Rooij                                                                                bedrijfsvoering 
Hazendansweg 36A 
3520 Zonhoven, BELGIE 
  
Datum: 23 september 2014 
Van: Wrakingskamer 
Contactpersoon: Mevrouw A.W.H.J. van Schijndel 
Doorkiesnummer: (073) 620 23 30 
Faxnummer: (073) 620 23 83 
e-mail: a.van.schijndel@rechtspraak.nl 
kamernummer C 5.02 
ons kenmerk Wraking 
bijlage(n) 1 
onderwerp: Beschikking zaaknummer WR 14/024 
  
Geachte heer Van Rooij en anderen, 
  
Bijgaand zend ik u de beschikking van 23 september 2014 in het verzet tegen de beslissing van de 
wrakingskamer in de zaak van u tegen mr. J.A. Bik, mr. M.F.M.T. franke en mr. J.M.P. 
Willemse/Schwering, in hun hoedanigheid van rechters in de rechtbank Oost/Brabant, bij de 
behandeling van het wrakingsverzoek met rekestnummer WR 14-020 
De griffier  
                                                                                                                
                                                                                                          
  

mailto:m.pulles@rechtspraak.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.rechtspraak.nl/
mailto:a.van.schijndel@rechtspraak.nl
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BESCHIKKING                                      AFSCHRIFT 
  
RECHTBANK OOST-BRABANT 
Wrakingskamer 
  
Rekestnummer: WR 14/024 
  
Beschikking van 23 september 2014 
  
In de zaak van: 
  

-          Adrianus Marius Lambertus van Rooij, 
           en anderen, 

      Verzoeker 
  
      tegen 
  

-          Mr. J.A. Bik, voorzitter, 
-          Mr. M.F.M.T. Franke, 
-          Mr. J.M.P. Willemse-Schwering. 

  
      in hun hoedanigheid van rechters in de rechtbank Oost-Brabant bij de behandeling van het 
      wrakingsverzoek met rekestnummer: WR 14/020 
  
Partijen zullen hierna respectievelijk ‘verzoeker’ en ‘de rechters’ worden genoemd. 
  

1.     Procesverloop 
  
1.1  De rechtbank heeft kennisgenomen van: 

-          Het verzoek tot wraking van 20 september 2014, bij de griffie van de rechtbank 
           binnengekomen op 22 september 2014; 
-          Het dossier van het eerste wrakingsverzoek; 
-          Het dossier in de hoofdzaak. 
  

2.     De beoordeling 
  
2.1  De rechtbank zal terstond en zonder mondelinge behandeling ter terechtzitting uitspraak 
doen, omdat sprake is van kennelijke niet-ontvankelijkheid van het verzoek, op grond van de 
hierna te noemen feiten en omstandigheden. 
  
2.2  Het verzoek strekt tot wraking van de rechters die belast zijn met de behandeling van het 
eerdere verzoek tot wraking van mr. E. Loesberg, met rekestnummer WR 14/020. 
  
2.3  Verzoeker voert onder meer aan dat de rechters zijn gegijzeld als gevolg van het feit dat 
de opvolgende Belgische regeringen vanaf na de Tweede Wereldoorlog geen uitvoering 
hebben gegeven aan het politieke testament d.d. 25 februari 1944 van de Belgische Koning 
Leopold III waardoor Nederland van haar buurland België een grote criminele organisatie 
heeft gemaakt als gevolg van herziening van de Nederlandse Grondwet in 1983 waarin het 
nieuwe artikel 120 is opgenomen. Ondanks zijn uitdrukkelijke verzoek aan de wrakingskamer 
om met inachtneming van de feiten, deze zaak voor te leggen aan het Belgische 
Grondwettelijke Hof heeft de wrakingskamer daaraan geen uitvoering gegeven, waarmee 
impliciet is beslist dat ook zij zijn gegijzeld als gevolg van herziening van de Nederlandse 
Grondwet in 1983. 
  
2.4  De rechtbank is van oordeel dat de onderbouwing van het verzoek geen specifieke feiten 
en omstandigheden betreffende de rechters bevat maar dermate ruim is geformuleerd dat het 
in feite ziet op wraking van alle rechters in Nederland waardoor geen enkele rechter in 
Nederland het verzoek zou kunnen behandelen. In verband daarmee zal verzoeker in zijn 
verzoek niet-ontvankelijk worden verklaard. 
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2.5  De wrakingskamer bepaalt voorts, met verwijzing naar het bepaalde in artikel 39, vierde 
lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat een volgend verzoek tot wraking in 
de onderhavige zaak niet in behandeling wordt genomen. De wrakingskamer is van oordeel 
dat in het onderhavige geval sprake is van misbruik van de wrakingsprocedure. 
  
3.     De beslissing 

  
De rechtbank: 
  
Verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking van: 

-          Mr. J.A. Bik, voorzitter, 
-          Mr. M.F.M.T. Franke 
-          Mr. J.M.P. Willemse-Schwering. 
  

In hun hoedanigheid van rechters in de rechtbank Oost-Brabant bij de behandeling van het 
wrakingsverzoek met rekestnummer WR 14/020. 
  
Deze beschikking is gegeven door mr. E.J.C. Adang, voorzitter, mr. J.H. Wiggers, mr. J. van der 
Weij, leden, in het openbaar uitgesproken op 23 september 2014, in aanwezigheid van de griffier. 
  
Voor afschrift 
De griffier van de rechtbank 
Oost-Brabant 
  

  
Betreffende beschikking d.d. 23 september 2014 van de rechters mr. E.J.C. Adang (voorzitter), mr. 
J.H. Wiggers (lid) en mr. J. van der Weij (lid) met betreffende voorbrief d.d. 23 september 2014 van 
contactpersoon mevrouw A.W.H.J. van Schijndel vindt u hieronder ingelast in de volgende links 
(bijlage 2 en bijlage 3): 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-brief-23-september-2014-van-de-
rechtbank-oost-brabant.pdf 

  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-beschikking-van-de-wrakingskamer-
van-de-rechtbank-oost-brabant.pdf 

  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
  
De rechters mr. E.J.C. Adang (voorzitter), mr. J.H. Wiggers (lid) en mr. J. van der Weij (lid) van de 
rechtbank Oost-Brabant hebben deze beschikking d.d. 23 september 2014 genomen in strijd met de 
artikelen 512 Sv, 36 Rv, 8:15 Awb en art. 6 EVRM en het WRAKINGSPROTOCOL VAN DE 
RECHTBANK DEN HAAG welke ook voor de rechtbank Oost-Brabant van toepassing is. In dat 
protocol staat ondermeer letterlijk het volgende geschreven: 
  

  
9.3. Horen van betrokkenen 
  
De verzoeker en de gewraakte rechter worden in de gelegenheid gesteld te worden 
gehoord. Amtshalve of op verzoek van de verzoeker of de betrokken rechter kan de 
wrakingskamer bepalen dat zij niet in elkaars aanwezigheid worden gehoord. Het verdient 
aanbeveling van deze bevoegdheid slechts terughoudend gebruik te maken.     
  

  
De rechters mr. E.J.C. Adang (voorzitter), mr. J.H. Wiggers (lid) en mr. J. van der Weij (lid) van de 
rechtbank Oost-Brabant hebben de verzoekers Adrianus Marius Lambertus van Rooij en 
anderen niet in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. Daarmee is hun wrakingsbeschikking 
d.d. 23 september 2014 (rekestnummer: WR 14/024) tot stand gekomen in strijd met de artikelen 512 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-brief-23-september-2014-van-de-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-beschikking-van-de-wrakingskamer-van-de-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-brief-23-september-2014-van-de-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-brief-23-september-2014-van-de-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-beschikking-van-de-wrakingskamer-van-de-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-beschikking-van-de-wrakingskamer-van-de-rechtbank-oost-brabant.pdf
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Sv, 36 Rv, 8:15 Awb en art. 6 EVRM en het WRAKINGSPROTOCOL VAN DE RECHTBANK DEN 
HAAG welke ook voor de rechtbank Oost-Brabant van toepassing is, waaraan de gewraakte rechters 
van de wrakingskamer: 

-          Mr. J.A. Bik (lid); 
-          Mr. M.F.M.T. Franke (lid); 
-          Mr. J.M.P. Willemse-Schwering (lid);  

geen rechtskracht mogen ontlenen. Daarmee zijn deze drie rechters van de wrakingskamer Oost-
Brabant voor de rest van hun leven gewraakt, als ook de gewraakte rechter E. Loesberg. 
  
Daarbovenop loopt er tegen griffier Menno van der Donk, als ook meerdere rechters van de 
Rechtbank Oost-Brabant, burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode, alle nog in leven zijnde 
ministers en staatssecretarissen vanaf kabinet DE QUAY (21 april 1962) tot op heden, kabinet RUTTE 
II, als ook huidig vice-president mr. J.P.H. Donner, als ook alle Nederlandse Houtimpregneerbedrijven, 
waaronder Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, 5491XD Sint-Oedenrode, Robert en Mies van den 
Biggelaar, alle Nederlandse gemeenten, Provincies en Waterschappen en vele anderen een 
strafrechtelijk onderzoek met burgerlijke partijstelling bij het Hof van Beroep te Antwerpen bij de 
Kamer van inbeschuldigingsteling, ingesteld door A.M.L. van Rooij, wonende op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) en het  Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op 
het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode, welke op 20 oktober 2014 wordt behandeld. 
Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast een kopie van de in het dossier liggende aangetekende 
brief d.d.15 september 2014 (kenmerk: 2014/PGA/2192, 2014/KC12/101) die griffier hoofd van dienst 
K. MOREL van het Hof van Beroep te Antwerpen heeft laten uitgaan aan het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V., ’t Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, in de volgende ingelaste link (bijlage 4) 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-hof-van-beroep-te-antwerpen-aan-
ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf   
  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven: 
  

  
Hof van beroep te Antwerpen 
Correctionele griffie, Kamer van inbeschuldigingstelling 
Gerechtsgebouw, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen 
  
                                                                       K.I.-hoger beroep regeling rechtspleging 
                                                                       2014/RP/115; KI 2 
  
                                                                       HET ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM B.V. 
                                                                       ’t Achterom 9A 
                                                                                  
                                                                       5491 XD Sint-Oedenrode NEDERLAND 
  
                                                                       Fax HET ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM B.V. 
  
Uw kenmerk               ons kenmerk                                             Antwerpen 
                                   2014/PGA/2192, 2014/KC12/101            15 september 2014 
                                   (parketnummer) 
                                   2014/RP/115 (rolnummer) 
Bijlage(n)                      rechtstreeks                                         fax 
                                   +32 3 247 97 97                                   +32 3 247 97 81 
  
Hoger beroep regeling rechtspleging 
  
Mevrouw, mijnheer 
  
Overeenkomstig artikel 135 van het wetboek van strafvordering werd volgende zaak vastgesteld 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling op maandag 20 oktober 2014 om 14..uur: 
  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-hof-van-beroep-te-antwerpen-aan-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-hof-van-beroep-te-antwerpen-aan-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-hof-van-beroep-te-antwerpen-aan-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
tel:%2B32%203%20247%2097%2097
tel:%2B32%203%20247%2097%2081
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BVBA VANOPPEN Stephan Limburgs, VANOPPEN INVESTMENT GROUP BVBA, MARTENS 
christiane, VANOPPEN Stephan, BOELEN Annick, PHILTJENS Hugo, LIBOTTE Florent, 
CLAES Willy, NIJS Guido, SCHERMAN Etienne, THIJSSEN Tom, DULLAERS Luc, 
ECKELMANS Gerard, CUYX Camille, VALKENEERS Peter, STEEGMANS Ria, PENDERS 
Caroline, VERHEYDEN Elke, VANDERBIESEN Kristiaan, VANBRABANT Gina, PALMANS 
Robert, DE RAEVE Johny, TELEN Bart, HULSMANS Marie-Claire, DE WOLF Ellen, MAAS 
Peter, VAN ROSSUM Cees, DEKKERS René, HENDRIKS-VAN KEMENADE Jeanne, VAN DE 
LOO Peet, VELDMEIJER G, VAN DEN BERK – VAN DE LAAR Henriette, SCHRIEK Piet, 
COMPAGNE Freek, JORRITSMA John, VAN DE BIGGELAAR Mies, VAN DE BIGGELAAR 
Robert, VAN AARLE Erik, VAN AARLE Ad, VAN AARLE Leo, VAN HOEK F.M., KNEEPKENS 
A.M.E., WENSING S.A., VAN DER DONK Menno, KOOISTRA C. JANS Henk, FONVILLE Roel, 
OERLEMANS Jan, WERTELAERS Patrick, RONDEEL Ferry, DUYNSTEE Dries, GAALMAN 
A.A.B., KRAAKMAN F.A.J., SPANINKS Toon, BOYEN Denis, DELBROUCK Ivo, DEBAENST 
Martina, RASKIN Elisabeth, TURTELBOOM Annemie/VAN ROOIJ Arianus Marius 
Lambertus, HET ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM B.V. 
  
Ik vestig er uw aandacht op dat de zaak op deze datum wordt vastgelegd voor behandeling, het 
betreft dus in principe geen inleidingszitting. 
  
Het dossier ligt vanaf heden en gedurende ten minste vijftien dagen voor deze datum ter inzage op 
de griffie* van dit Hof. 
  
Hoogachtend, 
Dhr. K. Morel 
Griffier-hoofd van dienst 
  
*de correctionele griffie bevindt zich op de 2

e
 verdieping van het gerechtsgebouw en is geopend van 

08.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.00u. 
  

  
Het is deze grote grensoverschrijdende misdaad die door het Hof van Beroep (kamer KI) in 
behandeling is genomen. Bij het inzien van de stukken bij de griffie van het Hof van Beroep te 
Antwerpen hebben wij gezien dat deze zaak op 20 oktober 2014 wordt behandeld en dat ook het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
daarvoor is uitgenodigd. Bij brief d.d. 18 september 2014 hebben wij aan het Parket bij het Hof van 
beroep te Antwerpen t.a.v. onderzoekmagistraat B. de Smet. Waalse Kaai 35A, 2000 
Antwerpen,  nadere stukken overlegd, welke u hieronder vindt ingelast in de volgende link (bijlage 5): 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2014-stukken-voor-magistraat-b-de-smet-
hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf 

                                                     
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. In Stuk 9 achter tab 9 kunt u lezen de door MORTIER HILDE, gerechtelijk commissaris, 
officier van Gerechtelijke Politie, in opdracht van substituut procureur des Konings E. STEYLS van het 
Parket Limburg, afdeling Hasselt, op 20 november 2013 het navolgende proces-verbaal 007871/2013 
heeft opgemaakt waarin u ondermeer kunt lezen dat alle nog in leven zijnde ministers en 
staatssecretarissen vanaf kabinet DE QUAY (21 april 1962) tot op heden, kabinet RUTTE II, als ook 
huidig vice-president mr. J.P.H. Donner, als ook alle Nederlandse Houtimpregneerbedrijven, 
waaronder Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, 5491XD Sint-Oedenrode, Robert en Mies van den 
Biggelaar, alle Nederlandse gemeenten, Provincies en Waterschappen en vele anderen als gevolg 
van het door A.M.L. van Rooij en Ecologisch Kennis Centrum B.V. ingestelde beroepschrift met 
burgerlijke partijstelling zullen moeten worden opgeroepen door het Hof van Beroep te Antwerpen, 
Kamer van inbeschuldigingsteling, om te worden gehoord over deze door hen gepleegde 
sluipmoordende chemische genocide op 7 miljard wereldbewoners en de jegens ons gepleegde 
misdrijven.    
  
Zoals u in deze op 18 september 2014 bij het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen t.a.v. 
onderzoekmagistraat B. de Smet. Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen, neergelegde nadere stukken 
kunt lezen wordt daarin ook onze strafklacht tegen: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2014-stukken-voor-magistraat-b-de-smet-hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2014-stukken-voor-magistraat-b-de-smet-hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2014-stukken-voor-magistraat-b-de-smet-hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf
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- de Naamloze Vennootschap SNS BANK, gevestigd te Utrecht, met verantwoordelijk algemeen 
directeur Dick Okhuijsen:  

- advocaat mr. Ralph UBELS, werkzaam voor het advocatenkantoor Van Benthem & Keulen 
N.V, te Utrecht; 

- advocaat mr. Frank Richel, werkzaam voor het advocatenkantoor Van Benthem & Keulen 
N.V, te Utrecht: 

- R.J.P.J. (Ronald) Veen, werkzaam voor SNS BANK NV op de Afdeling Bijzonder Beheer 
Zakelijk, postbus 70053, 5201 DZ ’s-Hertogenbosch, wonende in Veenendaal waar hij 
fractievoorzitter en raadslid is van de politieke Partij “VVD” in de gemeente Veenendaal; 

onderzocht en is de rechtbank Oost-Brabant, lopende dat onderzoek, onbevoegd om daarin vonnis te 
wijzen.                   
  
Om u inzicht te geven hoe extreem groot de grensoverschrijdende misdaad is wie hierachter 
schuilgaat verwijzen wij u naar onze op 23 september 2014 bij e-mail d.d. 23 september 2014 (11:10 
uur) verstuurde sommatie aan gevolmachtigde notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal 
Smeets) bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen, Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen (nederland) in 
de volgende hieronder ingelaste link met 13 bijlagen aan feitelijke en wettelijke onderbouw (bijlage 6): 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-sommatie-aan-notarisklerk-chantal-
smeets-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf      

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Ondanks ons nadrukkelijk verzoek om daarop op 23 september 2014 vóór uiterlijk 
14.00 uur te hebben beslist: 

- dat haar valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” is ingetrokken 
en vernietigd;  

- dat de aangekondigde executoriale verkoop van het onroerend goed op 1 oktober 2014 in Van 
der Valk Hotel te Vught wordt afgeblazen;  

- dat alle geplaatste publicaties hierover op internet en in kranten binnen 48 uur na heden zijn 
gerectificeerd; 

en dat op de volgende e-
mailadressen ekc.avanrooij@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com schriftelijk te hebben 
bevestigd, krijgen wij van notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) bij e-mail 
d.d. 23 september 2014 (12:53 uur) daarop letterlijk het volgende bericht: 

  
Van: Ch. Smeets-van der Linden <c.smeets@zuydnotarissen.nl> 
Datum: 23 september 2014 12:53 
Onderwerp: RE: Sommatie aan de door de SNS Bank NV gevolmachtigde notarisklerk C.A.T.J. 
Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) om op grond van de in deze sommatie genoemde feitelijke 
gegevens uw valselijk opgemaakte notarisakte “vaststelling veilingvoorwaarden” op  
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>, "de.groenen.belgie@gmail.com" 
<de.groenen.belgie@gmail.com> 
 
Geachte heer Van Rooij, 
  
Zoals u reeds eerder is medegedeeld, zullen wij aan uw sommatie geen gehoor geven. Wij zullen de 
openbare verkoop pas annuleren zodra wij hiertoe opdracht van de SNS Bank ontvangen. 
Met vriendelijke groet, 
  
C.A.T.J. Smeets-van der Linden 
notarisklerk 
tel: 045-5609844 
 
Akerstraat 138, 6417 BR Heerlen 
Postbus 346, 6400 AH Heerlen 
tel: 045-5609870 
fax: 045-5711550 
website: www.zuydnotarissen.nl 
Mijn werkdagen zijn: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag van 09.00 tot 13.30 uur 
  

http://zuydnotarissen.nl/kantoor/medewerkers
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-sommatie-aan-notarisklerk-chantal-smeets-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-sommatie-aan-notarisklerk-chantal-smeets-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-sommatie-aan-notarisklerk-chantal-smeets-hendriks-en-fleuren-zuyd-notarissen-te-heerlen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
mailto:c.smeets@zuydnotarissen.nl
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
http://www.zuydnotarissen.nl/
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Hiermee heeft notarisklerk C.A.T.J. Smeets- van der Linden (Chantal Smeets) persoonlijk bevestigd 
hoe extreem diep zij in deze grensoverschrijdende misdaad zit onder dwang van de SNS Bank NV. 
  
Wat van dit alles de oorzaak is kunt u lezen op de meest snelst groeiende democratische Europese 
beweging De Groenen wat u kunt lezen en volgen op de website: 
  

www.degroenen.eu 
  
Met inachtneming van bovengenoemde feiten zijn de rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. 
Franke (lid) en mr. J.M.P. Willemse-Schwering (lid) van de wrakingskamer van de rechtbank Oost-
Brabant niet bevoegd om dit wrakingsverzoek op 25 september 2014 om 14.00 uur te behandelen en 
zijn zij wettelijk verplicht de beschikking van het Hof van beroep te Antwerpen, Kamer KI, daarop af te 
wachten. 

Wij zullen deze sommatie als nadere stukken inbrengen in het nog lopende strafrechtelijke onderzoek 
met burgerlijke partijstelling bij het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer KI, (kenmerk: 
2014/PGA/2192, 2014/KC12/101). 

Om persoonlijke veiligheidsredenen van A.M.L. van Rooij en zijn gezin, zal middels een voorafgaand 
persbericht, deze sommatie aan de rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. Franke (lid) en mr. 
J.M.P. Willemse-Schwering (lid) van de wrakingskamer van de rechtbank Oost-Brabant wereldwijd 
worden verspreid en bij de Europese De Groenen in België (www.degroenen.eu) op internet worden 
geplaatst. 
  
Op grond van bovengenoemde feiten sommeren wij de rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. 
M.F.M.T. Franke (lid) en mr. J.M.P. Willemse-Schwering (lid) van de wrakingskamer van de 
Rechtbank Oost-Brabant om op 25 september 2014 vóór 14.00 uur te beslissen dat de behandeling 
van ons wrakingsverzoek d.d. 3 september 2014 (kenmerk: EKC/03092014/Wraking), lopende het 
strafrechtelijke onderzoek met burgerlijke partijstelling bij het Hof van beroep te Antwerpen, kamer KI, 
voor onbepaalde tijd wordt opgeschort, waartoe u wettelijk verplicht bent, en dat op de volgende e-
mailadressen ekc.avanrooij@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com vóór uiterlijk 26 
september 2014 schriftelijk te hebben bevestigd. 
  
In afwachting van de hierboven gesommeerde beschikking vóór uiterlijk 26 september 2014, 
verblijven wij; 

 

 

 

Hoogachtend; 

1.     Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
2.     Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
3.     Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
4.     Het 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 A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
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 
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.degroenen.eu/
http://www.degroenen.eu/
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
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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 A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op 
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
7.     Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), 
met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

 

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

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 23 september 2014 23:52 

Onderwerp: Sommatie aan de rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. Franke (lid) en mr. 
J.M.P. Willemse-Schwering (lid) van de wrakingskamer van de Rechtbank Oost-Brabant om op 
25 september 2014 vóór 14.00 uur te beslissen dat de behandeling van ons wrakingsverzoek 
d.d. 3 september 2014 (kenmerk: EKC/03092014/Wraking), lopende het strafrechtelijke 
onderzoek met burgerlijke partijstelling bij het Hof van beroep te Antwerpen, kamer KI, voor 
onbepaalde tijd wordt opgeschort, waartoe u wettelijk verplicht bent, en dat op de volgende e-
mailadressen ekc.avanrooij@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com vóór uiterlijk 26 
september 2014 schriftelijk te hebben bevestigd. 

Aan: a.van.schijndel@rechtspraak.nl, m.pulles@rechtspraak.nl 

Cc: "kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" <kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>, 
kabinet.homans@vlaanderen.be, kabinet.weyts@vlaanderen.be, Philippe Muyters 
<kabinet.muyters@vlaanderen.be>, "kabinet.crevits@vlaanderen.be" 
<kabinet.crevits@vlaanderen.be>, kabinet.turtelboom@vlaanderen.be, 
"kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be" <kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be>, 
kabinet.gatz@vlaanderen.be, politie@hazodi.be, "korpschef@hazodi.be" <korpschef@hazodi.be>, 
NCF Whistleblowers <nocancerfoundation@gmail.com>, Camping & Pensionstal Dommeldal 
<a.vanrooij1@chello.nl>, De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>, Rob Brekel 
<r.brekel@wilnu.nu>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Wim Muller 
<mullers@hotelzurems.de>, Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Jan Pasterkamp 
<info@jpasterkamp.nl>, Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, Brockhus Rob <sdn@wxs.nl>, "f.bovenkerk" 
<F.Bovenkerk@uu.nl>, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, bosgroep wieteke van Dort 
<wieteke@wietekevandort.nl>, "Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, Ruud Rietveld 
<ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, Pierre 
Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, Marjo v d Heuvel 
<marjovdheuvel@gmail.com>, Lisette van Rooij <li.v.rooij1@hotmail.com>, Parquet fédéral 
<federaal.parket@just.fgov.be>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, 
"kabinet.bourgeois@vlaanderen.be" <kabinet.bourgeois@vlaanderen.be>, Marianne Thieme 
<marianne.thieme@tweedekamer.nl>, "kareldewerd@kpnmail.nl" <kareldewerd@kpnmail.nl> 

 

 


