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Hoger beroep von de burgerrijke partij tegen een beschikking waarbij dero o d kq m e r d e n i et-o ntva n ke I ij kh e i d io, á, stroyvo rd, ri n g u itsp reekt

De Procureur-generaaf bi j  het Hof van Beroep te Antwerpenl

Gelet op het proces-verbaar van burger:ti jke partijsterf ing d.d. 1_2 juni201'3 voor de heer K. GRUYTERS, onderzoeksrechter bi j  de rechtbankvan eerste aanleg te Hasseft,  door:

1. VAN ROOU Adrianus, Marius, Lambertus,

zaakvoerder,

geboren te sint-oedenrode (Nederrand) op r.0 maart 'g53,

thans zonder gekende woonst in het Ri jk,

Neder lander .

2. HET ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM 8.V.,

met ondernemingsn ummer L6090j.  j .  j . ,

met zeter te 54gL XD Sint-oedenrode (Nederrand), , t  Achterom g A.
Het  onderzoek geopend z i jnde naar  aanre id íng van deze kracht  metburgerf i jke part i jstel f ins. 

r ' |L 'u'r '6 v(

Gezien de progesstukken ten laste van:

1. VANOPPEN STEPHAN LIMBURGS ASSURANTIE ENHYPOTHEEKKANTOOR B.V.B.A.,  
T'  TII  I  IL

met ondernem ingshu mmer O44g.O6tgg3,

met zetel te 3501 Wimmert ingen, Smetstraat,  L6.

2. VANOPPEN INVESTMENT GROUP B.V.B.A.,



met ondernem ingsn um mer 0406.0g4.260,

met zeteÍ te 350j. Wimmertingen, Smetstraat, 16.

3. MARTENS Christ iane, Marie, Emil ienne,

zonder beroep,

geboren te Hasselt op 9 mei Ig42,

wonende te 3723 Kortessem, ïongersesteenwe g, 1,g7,

Belgische.

4. VANOppEN Stephan, Jean, Jos,

zonder beroep,

geboren te Hasselt  op i .g september L969,

wonende te 350L Hasselt ,  Smetstraa l ,  16,

Belg.

5. BOETEN Anníck, María, Berta,

leerkracht secundair onderwijs,

geboren te Bi lzen op l  junÍ L969,

wonende te 3501 Hasselt ,  Smetstra aï,1.6,

Belg ische.

6. PHILTJENS Hugo, Hubert,  Maurice,



vo I ksvertegenwoo rd ige r_b urgem eester,

geboren te Hasselt op tTjuni i .949,

wonende te 3720 Kortessem, Lievehereboomstr aal, 1,24,

Befg.

7. LIBOTTE Florent, Maria, Jean, Elisa,

regent,

geboren te Kortessem op 26 mei 1.952,

wonende te 37ZO Kortessem, Kerkplein, g,

Belg.

8. CLAES Willy, Jozef ,

opvoeder,

geboren te Beringen op 29 november L953,

wonende te 3720 Kortessem, Oorsprongstraa! 33,

Belg.

9.  NIJS Guido,

postbediende,

geboren te Antlt/erpen o.p t2 apri l  L94L,

wonende te 3724 Kortessem, Valgaërstraat, 25,

Befg.



10. SCHERMAN Etienne, Duty,

gemeentesecretaris

geboren te Zichen-Zussen-Bofder op L5 januar i  !946,

wonende te 3724 Kortessem, Kersendaelstraat, 54,

Belg.

Ll. THIJSEN Tom, yvo, Marc,

advocaat /  jur idisch adviseur,

geboren te Hasselt  op 3 oktober L9g0,

wonende te 3720 Kortessem, Winkelstraat,  5L,

Belg.

L2. DULLAERS Luc, Joannes, Alfons, Joseph,

advocaat,

geboren te Rocourt op 5 februari  1,954,

wonende te 3720 Kortessem, Hasseltsesteenweg, 15,

Belg.

L3. ECKELMANS Gerard, Ernest,  Francis, Jean,.

accountant ,

geboren te Seraing op 25 juni !947,

wonende ïe 3720 Kortessem, Kapelstr aat,44,



Befg.

14. CUYX Camil le, Arnold, Marie,

ambtenaar ,

geboren te Kortessem op 20 november j.945,

wonende te 3720 Kortessem, Lievehereboomstr aat,32,

Belg.

15. VALI(ENEERS peter,'Marie, Antoon,

leraa r l ichameli jke opvoeding,

geboren te Tongeren op L7 novem ber 1,971,,

wonende te 3723 Kortessem, Beemds traat,1,2,

Belg.

15. STEEGMANS Ria, paul ine, Hendrika,

bediende,

geboren te  V l iermaal  op 9 december  1957,

wonende te 3723 Kortessem, Kasteelstraat,  B,

Belg ische.

17. PENDERS Carol ine, Gerda, Majel la,

bed iende ,

geboren te Maaseik op 20 novem ber 1977,

wonende te 363j.  Maasmechelen, Grotestraat(B), 137,

Belgische



18. VERHEYDEN Elke,

wetenschappeli jk onderzoekster,

geboren te Diest op B jul i  1,977,

wonende te 3290 Diest, Koningin Astridlaan, 2g,

Belgische

19. VANDERBTESEN Kristíaan,

bediende,

geboren te Antwerpen op 25 mei 1983,

wonende te 3350 Linter, Brouwersstraat(OV H), L4,

Belg.

20. VANBRABANT Gina,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen.

21. PAIMANS Robert,  Ludo, Joseph,

meetku ndige-schatter va n on roere n de goedere n,

geboren te Riksingen op g januari  1,952,

wonende te 3700 Tongeren, Wijkstra at,1,41_,

Belg.

22. DE RAEVE Johny, Jozef, Clement,



advocaat,

geboren te Zonhoven op 2 november L96L,

wonende te 3520 Zonhoven, Spierhoofseweg, 3,

Belg.

23. TETEN Bart, Robert, Liesbet,

hoger administratief personee l,

geboren te Hasseft op 2ljuli 1966,

wonende te 3520 Zonhoven, Grote Hemmenweg, 30,

Belg.

24. HULSMANS Marie_ClaÍre, Jeanne, palmyra,

gemeentebeambte,

geboren te Zonhoven op 25 augustus 1954,

wonende te 35 j .1 Hasselt ,  Nieuwstra at,2O2/OOOI,

Belgische.

25. DE WOLF El len,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen.

26. MAAS peïer,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen.



27. VAN ROSSUM Cees,

identiteit niet nader te bepalen.

28. DEKKERS René,

identiteit niet nader te bepalen.

29. HENDRIKS-VAN KEMENADE Jeanne, 
-

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen.

30. VAN DE tOO peet,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen.

31. VELDMEIJER G.,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen.

32. VAN DEN BERK - VAN DJN LAAR Henriette,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen.

33. SCHRTEK piet,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen,



34. COMPAGNE Freek,

identi tei t  niet nader te bepalen.

35. JORRfTSMA John,

identiteit niet nader te bepaf en.

36. VAN DE BTGGELAAR Mies,

wonende te 549i. XD sint-oedenrode (Nederland), ' t  Achterom 5a,

ident i te i t  n iet  nader te bepalen.

37. VAN DE BTGGELAAR Robert,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen.

38. VAN AARLE Erik,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen.

39. VAN AARLE Ad,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen.

40. VAN AARLE Leo,

ident i te i t  n ie t  nader  fe  bepalen.



41.. VAN HOEK F.M.,

identi tei t  niet nader te bepalen.

42. KNEEPKENS A.M.E.,

wonende te 5262 LN Vught (Nederf and), Hoevensestraat, 1-1.,

identiteit niet nader te bepalen.

43. WENSING S.A.,

advocaat,

ident i te i t  n iet  nader te bepalen.

44. VAN DER DONK Menno,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen.

45. KOO|STRA C.,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen.

46. JANS Henk,

medisch mi l ieukundig ar ts ,

identi tei t  niet nader te bepalen.

47. FONVILLE RoeI,
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identiteit niet nader te bepalen.

48. OERLEMANS Jan,

identi tei t  niet nader te bepalen.

49. WERTELAERS Patrick,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen,

50. RONDEEL Ferry,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen,

51. DUYNSTEE Dries,

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen,

52. GAALMAN A.A.B.,

ident i te i t  n íe t  nader  te  bepalen. .

53. ONBEKENDE,

in de klacht met burgerr i jke part i jstei l ing aangeduid ars:

"opvolger van MoL Harry, reeds overreden bedri j fsarts die werdingehutrrd door phir ips Medicar systems wederrano 8.v., ,"

ident i te i t  n ie t  nader  te  bepalen.
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54. KRAAKMAN F.A.J.,

identiteit niet nader te bepafen.

55. SPANTNKS ïoon,

identi tei t  niet nader te bepalen.

56. BOYEN Denis, polydore, Alfons,

procureur des Konings,

geboren te Mechefen-aan_de_Maas op 25 jul i  1936,

wonende te 3600 Genk,  Europalaa n,1,09/Bl)04,

Belg.

57. DELBROUCK lvo, Frederik, EmÍel,

procureur des Konings,

geboren te Tongeren op 21 december 1949,

wonende te 3700 Tongeren, Bi lzersteenweg, 25,

Belg.

58. DEBAENST.Mart ina, Romania, Cornel ia,

rechter,

geboren te Veurne op 28 oktober Ig52,

wonende te 3740 Bi lzen, pannenovenstraat,  
7,
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Belgische.

59. RASKTN Elisabeth, Maria, placidia,

rechter,

geboren te Hasselt  op g juni 1965,

wonende te 3740 Bi lzen, Hospitaalstraat,  B,

Belgische.

60. TURTELBOOM Annemíe,

lerares,

geboren te Ninove op 22 novembe r 1,967,

wonende te 2000 Antwerpen, Frankri jk lei ,  j_04/32,

Belgische

In verdenking gestefd van:

Als dader of mededader, hetzi j  door het misdri j f  te hebben uitgevoerd of
aan de uitvoering rechtstreeks te hebbun r."g"werkt,  hetzi j  door enige
daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het misdri j f
zonder zi jn bi jstand niet had kunnen worden gepleegd, hetzi j  door
gif ten, beloften, bedreigingen, misbruik van g"r.^gof van macht,
misdadige kuiperi jen of argl ist igheden, het misdrff  rechtstreeks te
hebben uitgelokt.

Al len

Te Zonhoven en bi j  samenhang te
Brussel,  tussen 22 januari  20L3 en

Brussel, gerechtelijk à rrondissement
29 januar i  2013
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A/ Met bedriegli jk opzet of met het oogmerk om te schaden, in handels_
of bankgeschriften of in private geschrÍften varsheid te hebben gepreegd
door valse handtekeningen, door namaking of vervafsing van geschr,i f ten
of ha n dte ke n inge n, d oo r overee n ko msten, besch i kki nge-n,
verbintenissen of schuldQevri jdingen valseli jk op te maken of achteraf in
de akten in te voegen, door toevoeging of vervalsing van bedingen,
verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden op te n.Àun un
vast te stel len, nameli jk met een niet nader te bepalen bedriegli jk opzet
of oogmerk tot schaden een bevel om het grondgebied binnen de dertÍg
dagen te verlaten opzichtens de heer van Rooij Adrianus en zi jn
echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen te hebben opgesteld, dan wel
doen of laten opstel len, dit op valse gronden (zie bladzijde 5, 22 en 23
van de klachtbrief d.d. 12 juni 2OI3).

Bij samenhang te Kortessem, gerechtelijk arrondissement rongeren,
en/of elders Ín het Rijk, tussen l januari 19g5 en 13 juni 2013

B/ zelfs zonder de bedoel ing een misdri j f  in het raam van een criminele
organÍsat ie  te  p legen of  daaraan deel  te  nemen op één van de in  de
art ikelen 6G tot 69 van het strafwetboek bedoelde wi jzen, wetens en
wil lens betrokken te zi jn geweest bi j  een cr iminele organisat ie, zi jnde
een gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt
in de t i jd, met als oogmerk het ín onderl ing overleg plegen van misdaden
en wanbedri jven die strafbaar zi jn met gevangenisstraf van drie jaar of
een zwaardere straf,  om direct of indirect vermogensvoordelen te
verkri jgen, waarbi j  gebruik gemaakt wordt van int imidatie, bedreigÍng,
geweld, l ist ige kunstgrepen of corruptie, of waarbi j  commerciële qf
andere s t ructuren worden aangewend om het  p legen van de misdr i jven
te verbergen of te vergemakkel i jken, en waarvan het fei tel i jk oogmerk
n iet u i ts l  u i ten d pol i t iek, va ko rga n isatorisch, mensl ieve nd,
levensbeschouweli jk of godsdienst ig is of die niet uítslui tend elk ander
rechtmatig oogmerk nastreeft ,  nameli jk betrokken te zi jn geweest bi j
een cr imÍnele organisat ie  met  het  oog op het  p legen dan wel
instandhouden van stedebouw- en/of andere misdri jven, waaronder
va lsheid in  geschr i f ten (z ie  A)  en op l icht ing (z ie  C) .

Te Zonhoven en bi j  samenhang elders in het Ri jk, tussen l  januari  19g6
en  13 jun i  2013
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c/ Met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander
toebehoorde, zich gelden, roerende goederen, verbÍntenissen,
kwijtingen, schufdbevrijdingen te hebben doen afgeven of leveren, hetzij
door het gebruik maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzi j
door het aanwenden van l ist ige kunstgrepen om te doen geloven aan
het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of
van een denkbeeldíg krediet,  om een goede af loop, . .n ont.val of enige
andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen
vrezen of om op andere wi jze misbruik te maken van het vertrouwen of
van de l ichtgelovigheid, nameli jk zich ten nadele van de heer Van Rooi j
Adr ianus n ie t  nader  te  bepalen goederen of  ge lden te  hebben doen
overhandigen.

De zesendertigste en de zevenendertigste

Te sint-oedenrode (Nederland), tussen l januari 19g6 en 23 aprir 2010

D/ Gepoogd te hebben, doodslag, zi jnde opzettel i jk doden met het
oogmerk om te doden, te plegen op de personen van de heer Van Rooi j
Adrianus en mevrouw J.M. Van Rooi j-van der Heyden, waarbi j  het
voornemen om een misdaad te  p legen z ich heef t  geopenbaard door
u i twendige daden d ie  een begin van u i tvoer ing van d ie  misdaad
uitmaakten en al leen ten gevolge van omstanJigheden, vrn o" wir van
de dader onafhankel i jk,  zi jn gestaakt of hun uitwerking hebben gemist.

Te sint-oedenrode (Nederrand), tussen l  januari  19g6 en 13 juni 2013

E/ Met behulp van geweld of bedreiging, andermans roerende
eigendommen te  hebben vern ierd of  beschadigd,  namer i jk  n ie t  nader  te
bepalen goederen,  toebehorend aan de heer  Van Rooi j  Adr ianus.

Te sint-oedenrode (Nederrand), tussen l januari Lgg6 en L3 jun i zor3

F/  Mondel ing,  onder  een bever  o f  onder  een voorwaarde,  de genaamde
Van Rooi j  Adrianus te hebben bedreigd met een aanslag op personep of
ope igendommen,Waaropeenc r im ine |es t ra fges te ld i s .

De achtendertigste, de negenendertigste en de veertigste

Te sint-oedenrode (Nederrand), tussen l  januari  19g6 en r.3 juni 2013
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G/ opzettel i jk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een
inbreuk te hebben gepleegd op:

-artikel 4sL van het Decreet van 2g juni i.ggs betreffende
mil ieuvergunning en op art ikel 5 of 6 bis f i .* van het Besluit van de
vlaamse Regering van 6 februari i .gg1 houdende vaststel l ing van het
vlaams Reglement betreffende de mil ieuvergunning (Vlarem r) door
zonder voorafgaande en schriftel i jke vergunning vai de bevoegde
overheid een inrichting te hebben aeëxploiteerd

e!/aÍ

-artikel 452 van het Decreet van 2g juni 1gg5 betreffende
mi l ieuvergunning en op ar t ike l  2sL van het  Bes lu i t  van de Vlaamse
Regering van 6 februari  1991 houdende vaststel l ing van het vlaams
Reglement betreffende de mil ieuvergunning (vlarem l) door een
inricht ing die behoort of na de geprande veranderíng bri j f t  behoren tot
de derde klasse, te hebben geëxploiteerd, zonder daarvan vooraf
meld ing te  hebben gedaan

deze feiten zíin strafboar gesteld door ortikel 16.6.i..51, lid j. van het
Decreet von s apríl L9g5 houdende algemene beporingen inzake
milieubeleid

namel i jk :

het  in  werk ing hebben en houden
zonder de vereiste vergunningen,
buitengebied met verontreiniging
heer Van Rooi j  Adrianus.

van een houtimpregneerbedri j f
di t  in str i jd met het bestemmÍngsplan
van de grondeigendommen van de

Op 12-6-2013 hebben Adrianus VAN ROotJ en HET ECoLoGtSCH KENNTS
CENTRUM BV een klacht met burger. l i jke partÍ jstel l Íng ingediend voor de
onderzoeksrechter te Limburg, Afdel ing Hasselt ,  gericht tegen L9
personen wegens va lsheid in  geschr i f ten,  deelname aan een cr imine le
organ isat ie, opl icht ing, poging doodsrag, vern ier i  ngen, bed re igi  ngen en
mi l i eude l i c ten .

Uit  analyse van de klacht bl i jkt  dat deze is gericht tegen meerdere
magistraten en tegen een MinÍsters Ín funct ie) (zie pv7g71/13).

l a
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op 26-3-2014 heeft de procureur des Konings te Limburg, afdeling
Hasselt ,  een vordering tot ont last ing van de onderzoeksrechter
genomen, waarbij wordt gevorderd de burgerfijke partijsteiling niet_
ontvankel i jk te verkfaren wegens
(magistraten en ministers genoemd als verdacl-rten) en zelfs
onbevoeedheid ratione loci(tenlasteleggingen E, E, F en G zijn gepleegd
ín Nederland, de verdachten hebben nÉ10. Belgische national i tei t  ofhoofdverblijf in Belgie).

op 15 mei 2014 hebben A.M.L. van Rooi j  en het Ecologisch Kennis
centrum BV een venzoekschri f t  ingediend ,overeenkomstig 

art .
6Lquinquies Sv?' waarbij wordt gevraagd ,bijkomende
onderzoekshondelingen te verrichten waarin de in deze twee dikke
blauwe farde oangereverde stukken, wooronder meerdere gedane
processen-verbaal, volledig worden onderzocht en waorover A.M.L. vanRooij door onderzoeksrechter Kris Gruyters wordt gehoord en na dotverhoor nog navolgende stukken kan aanleveren, olvorens te komen toteen n ieuwe pro-J ustitio_beslissing,.

Dat voornoemd verzoekschri f t  t i jdig is gelet op de aangetekende
zendingen van de gri f f ier van de raadkamer waarin verzoekers
overeenkomstig art. L27 sv. op datum van ts-4-20r4 per aangetekende
zending ervan in kennÍs werd gesteld dat de regel ing'ou, ,u. i i rorurin,
zou doorgaan op lG mei 2014.

op 20 mei 2014, heeft.de procureur des Konings te Limburg, afderingHasselt ,  gevorderd het verzoek af te wi jzen wegens deonontvankel i jkhe id van de burger l i jke par t i js te l l ing en de onbevoegdheid
van de onderzoeksrechter om tot enig verder onderzoek over te gaan.

Bi j_beschikking van de onderzoeksrechter d.d. rs-s-zol.U., door degri f f ier ter kennis gebracht per aangetekende brief aan verzoekers,werd uitspraak gedaan over het verzoekschri f t  van verzoeker strekkendetot het verr ichten van een bi jkomende onderzoekshandering.

De onderzoeksrechter wees, de gevraagde onderzoeksdaden afreden dat  de burger l i jke par t i js te l l Íng ab in i t io  onontvankel i ik  is
me t  a l s
wegens
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het feit dat meerdere personen waartegen deze kracht ís gerichtvoorrecht va n.rechtsmacht hebben.

op 23 mei 2014 werd hoger beroep ingestefd door Andrianus van Rooij,wonende te Zonhoven, Hazendansweg 36 A namens i. 'Van RooijAdrianus en 2"Het ecofogisch kennis cÉntrum BV met zeter te sint_oedenrode (Nederland) Achterom 94 tegen voornoemde beschikkingmiddels een verklaring neergelegd ter grif fL.

op 30 juni 2ot4 heeft uw Hof, kamer van inbeschuf digingsteiling, hetverzoek tot bi jkomende onderzoeksdaden afgewezen als zi jnde qb init io- niet-ontvankef i jk en het hoger beroep uitgaande van van Rooij en hetEcocofogisch Kenniscentrum ongegrond verklaard.

op 30 mei 2ot4 heeft de raadkamer te Limburg, afdering Hassert, deburgerl i jke parti jstel l ing wat betreft de feiten der tenlasteleggingen A toten met G niet-ontvankeli jk verklaart wegens onbevoegor.r. iJ rationepersonae.

op s juni 2oL4 heeft Adrianus VAN RoofJ namens hemzerf en hetEcologisch Kennis centrum BV hoger beroep ingesterd tegen dezebeschikking tot afsfuit ing van het gerechteri jk onderzoek, midders eenverklaring ter gríff ie van de rechtbank te Limburg, afdeling Hasselt.

Het hoger beroep is ontvankerÍik naar vorm en termijn (art. 135s1 sv.).

Uit het dossier bl i jkt  dat de raadkamer te Limburg, afdel ing Hasselt ,  op15 mei zoL4 de zaak heeft behanderd met het oo-g;;;;;?"re,i l-*0.,
rechtsplegi ng n iettegenstaa nde een t i jdig verzoekrch ri f t  inged iend doorde burgerlijke partijen op 15 mei zol,Aovereenkomstig art. 127 sv.

De beschikking van 30 juni 2o1,4waarbij de burgerrijke partijsteiling niet-ontvankeli jk werd verkfaard, is bi jgevorg aangetast door nietisheÍd,aangezien vorgens art. 127 53 sv. de regering 0.,. rechtspreging vanrechtswege is geschorst ingevolge ..n ti;aig"uerzoek tot bijkomendeonderzoeksda'den.
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Ingevolge art. 2i.5 sv. en de devof utieve werking van het hoger beroepaangetekend door de burgerlijke partijen op 5 juni 2oi; ko;;il, aan dekamer van inbeschuf digingsteif ing toe een besfissing te nemen over deafsf uiting van het gerechtelijk onJerzoek.

Uit de kfacht met burgerri jke parti jstef r ing bf i jkt dat voor arfetenf asteleggingen de strafvordering geric,'rrt i, teg.n vier magistraten,t i tularissen van voorrecht van rechtsmacht (art. M9sw.), meer bepaard56u, 57', 58" en 59" inverdenkinggesterden. Uit p.7 van de kfachtbriefgehecht aan de kfacht met burgerlijke partijstelling btÍjkt dat burgerlijkeparti jen kfacht indienen tegen vrederechtei wartine Debaes,.n'procureur des Konings E. Raskin wegens het toelaten van ,zware
bouwmisdri jven'. Twee andere magistraten, procureur des KoningsDennis Boyen en rvo Derbrouck, worden vermerd in het dossier1998/PGA /tEo (kaft l l l ) .  Dit dossier wordt in de klachtbrief gehecht aande klacht met burgerri jke parti jsterf ing expriciet vermerd ars één van degrondslagen van de kracht met burgerri jke parti jsreting (p.1).

Uit de klacht met burgerl i jke parti jstel l ing bl i jkt tevens dat de klacht voorwat betreft tenlastelegging A is gericht tegen een Minister van defederafe regering in functie ten t i loe van de vermeende feiten (60"inverdenkinggestelde, Miníster van Justit ie Annemie Turtelboom). opp'23 van de kracht met burgerri jke parti jsterf ing wordt MinisterAnnemie ïurterboom verweten dat zi jde ,opdÀcht geeft tot het pregenvan valsheid in geschrift  door te beslissen dat A.M.L. van Rooij vanwegezijn korter verbli j f  van 3 maanden in België, het land mo., *"lo;r 'uitgezet om hem (en mogeli jk ook zi jn vrouw) in Nederland te latenvermoorden.

Benadeelden kunnen de strafvordering niet op gang brengen tegenmagistraten en ministers (R. vERSTRAETEN, naidboek strofvordering,Maklu, Z0'-2,90; R. DECLERCe, Beginselen von strofrechtspleging,
Kluwer, 2014, L241.-1242). Deze onb"uougdhei jstrekt zich eveneens uitnaar andere personen, die bi j  samenrrangï de kracht met burgerr i jkepart i jstef f  ing zi jn opgenomen,

In ondergeschikte orde kan worden aangevoerd dat voor wat betreft  detenlasteleggingen D, E, F en G de aelgisÀe ,..r,trfiluËr;;ïï.ïl"so
zi jn rat ione f oci aangezien de beweeá" r. i tuo;; ; ;" ,  zi jn gepreegd in
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Nederland, het srachtoffer de Nederrandse nationaf iteit heeft en destrafvordering niet uitgaat van het openbaar ministerie (art,7v.T. sv.).
Gezien de artike'en 63, 1"27, I2g,.i.35, 215 , 224, 227, 229,230 en z3Svan het wetboek van strafvordering en de .rtir,uÈ 2, !1, tot 1.4, 24, 3Ltot37 en 41'van de wet van r5 iuni rós's;n"ïr;fr; ik der talen ingerechtszaken;

voRDER-r het Hof, Kamer van f nbeschufdigingsstef ring

il:l,": [ff*ï: ï::f,,'.iïf 
doo r d e b u rge rr ijke pa rtij e n o n tva n ke I ij k

2'Burgerrijke partijen te veroordefen tot de kosten van de rechtspreging,met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.

Antwerpe n, 24 juli 201,4

Voor de procureur_generaa I
De Su bst i tuut-procureu r_
generaaf

Bart DE S

20
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Eerste Bureau
T 03/247.98.08 _ 03/247.98.15
F 03/247.99,58
Waalse Kaai 35A
2000 Antwerpen
ki.park.gen.a

NUIIMER BEHAND€L

wastsylv

OAÏUM

Parket bij het hof van beroeo
ANTWERPEN

verz.: Pargen - Waalse Raai 3SA - 2OOO Antwenen

TE yERW|TTTGEN

B.V.B.A, Vanoppen Stephan Limburgs
Assurantie en Hypotheekkantoor (Advocaat :
CoCH Jan)
Hoofdkantoor: Smetstraat, 16 _ 3500

Hasselt

Vanoppen Investmetn Group BVBA
(Advocaat ; COCH Jan)
Hoofdkantoor:

Martens Christiane
Geboren te Hasselt, op 09/0511942
Adres :

Niet aangehouden

Vanoppen Stephan
Geboren te Hasselt, op 18/0911g6g
Adres :

Niet aangehouden

Boelen Annick Maria Berta

. Geboren te Bitzen, op 01/06/196g
Adres: Smetstraat,  16 -  3501 Hasselt

Niet aangehouden

PhÍltjens Hugi
Geboren te HasseÍt, op 17106flg49
Adres .

Niet aangehouden

BIJLAGÊ

KARÏONS:
KAFTEN:

ApvocATEtt

Verstrepen Gert
Maastrichterstraat g9 - 3500 Hasselt
Fax :  01 1t87.18.91
Advocaat van Delbrouck lvo

LEMACHE Christ ian
Tongersesteenweg 60 _ 3800 Sínt_

Truiden
Fax : 01 1167,47,OB
Advocaat van Verheyden Ëlke,

Vanderbiesen Kristiaan, Vanbrabant Gina

VAN CoPPENOILE D'rk
Bevezakbroekweg gV _ 3520 Zonhoven
Fax: 011t23.64.92
Advocaat van DE RAEVE Johny, Tielen

Bari, Hulsmans Mar:ie-Claire

COCH Jan
Geraetsstraat 19 - 3500 Hasselt
Fax :  011122.18.42
Advocaat van B.V. B.A. Vanoppen

Stephan Limburgs Assurantie en
Hypotheekkantoor,  Vanoppen
Investmetn Group BVBA , Martens
Christiane, Vanoppen Stephan, BoeÍen
Annick Maria Beria

-,

L

Eerste Bureau - Waalse Kaai 35A - 2OOO AntweÍDen
http://wvrru.openbaa rm in isterie. be
OPENINGSUREN:

KIB - Procedurereqeling

Toegezonden aan de Griffier
Hoofd van de correctionele
Griffie bij het Hof van beroeo
alhíer

r,rur nere nrl .1.", .:.-. .._
2014tPcN002 192
20141KC12/0a0 101



Libotte Florent
Geboren te Kortessem , op 2610511gS2
Adres:

Niet aangehouden

Claes WiÍly
Geboren te Beringen, op29l11hgilj
Adres:

Niet aangehouden

Nijs Guido
Geboren te Antwerpen, op 1210411g41
Adres :

Niet aangehouden

Scherman Etienne
Geboren te Zichen-Zussen_Bolder, op

15t01/1946
Adres :

Niet aangehouden

ïhijsen Tom
Geboren te Hasselt, op 03/10/1980
Adres :

Niet aangehouden

DULLAERS Luc
Geboren te Rocourt, op ASh2l1954
Adres :

Niet aangehouden

Eckelmans Gerard
Geboren te Seraíng, op 25t06t1947
Adres :

Niet aangehouden

Cuyx Camil le
Geboren te Kortessem , op 20l11ljg4i
Adres:

Níet aangehouden

Valkeneers peter
Geboren te Tongeren, ap 17/1j l1g7j
Adres :

Niet aangehouden

Steegmans RÍa
Geboren te VJiermaal, op 0gl12llgl7
Adres :

Niet aangehouden



Penders Caroline
Geboren te Maaseik, op 2011111577
Adres :

Niet aangehouden

Verheyden Elke
Geboren te Diest, op 0810711977
Adres:

Niet aangehouden

Vanderbiesen Kristiaan
Geboren te Antwerpen, op 25l0S/1g83
Adres :

Niet aangehouden

Vanbrabant Gina
Geboren te , op */_/-_-
Adres ;

Niet aangehouden

Palmans Robert
Geboren te Riksingen , op ABft1l19S2
Adres :

Nlet aangehouden

DE RAEVE Johny
Geboren te Zonhoven , op 02111t1961
Adres :

Niet aangehouden

Tielen Bart
Geboren te Hasselt, op21lOl11966
Adres :

Niet aangehouden

Hulsmans Marie-Claire
Geboren te Zonhoven, op 25/08/.19S4
Adres :

Niet aangehouden

De Wolf Ellen
Geboren te , op __!_t_
Adres:

Niet aangehouden

Maas Peter
Geboren te . , op J*/--
Adres :

Niet aangehouden



Van Rossum Cees
Geboren te , op */_/_
Adres :

Niet aangehouden

Dekkers René
Geboren te , op */_/_
Adres:

Niet aangehouden

Hendriks-Van Kemenade Jeanne

^ n l l
, v y  t  I

Geboren te
Adres:

Niet aangehouden

Van De Loo Peet
Geboren te
Adres :

Niet aangehouden

Veldmeijer G.
Geboren te
Adres :

^ n l l
|  " lJ _t_t_

A n l l
t v W  I  I

Niet aangehouden

Van Den Berk - Van Den Laar Henriette
Geboren te
Adres :

Niet aangehouden

Schriek Piet
Geboren te
Adres :

Niet aangehouden

Compagne Freek
Geboren te
Adres :

Niet aangehouden

Jorritsma John
Geboren te
Adres:

Niet aangehouden

Van De Biggelaar Mles
Geboren te
Adres :

Niet aangehouden

n n l l

op _{

I I
, v v  I  I

^ n l l
f  v H  t  t

, o p * 1



Van De Biggelaar Robert
Geboren te , op */J_
Adres :

Niet aangehouden

Van Aarle Erik
Geboren te , op J_l_
Adres ;

Niet aangehouden

Van Aarfe Ad
Geboren te , op I I
Adres :

Niet aangehouden

Van Aarle Leo
Geboren te , op *l_t_
Adres :

Niet aangehouden

Van Hoek F.M.
Geboren te . op _t__J_
Adres :

Niet aangehouden

Kneepkens A. M. E.
Geboren te , op _/_/.-
Adres:

Niet aangehouden

Wensing S.A.
Geboren te , op
Adres:

Njet aangehouden

Van Der Donk Menno
Geboren te , op _/--/--
Adres :

Niet aangehouden

Kooístra C.
Geboren te , ap _l _l *
Adres:

Niet aangehouden

Jans Henk
Geboren te , op J*J_
Adres :

Niet aangehouden



Fonville Roel
Geboren te
Adres:

n n l l
,  " Y  t  I

Niet aangehouden

Oerlernans Jan
Geboren te , op _J*l_
Adres :

Niet aangehouden

Wertelaers Patrick
Geboren te
Adres:

^ n l I
I  v P  I  I

Niet aangehouden

Rondeel Ferry
Geboren te , op _/_/.-_
Adres:

Niet aangehouden

Duynstee Dries
Geboren te , op JJ_
Adres :

Niet aangehouden

Gaalman A.A.B.
Geboren te , op */_/_
Adres :

Niet aangehouden

Kraakman F.A.J.
, Geboren te _ , op _J_l_
Adres :

Niet aangehouden

Spaninks Toon
Geboren te , op J)_
Adres :

Niet aangehouden

BOYEN Denis
Geboren te Mechelen aan de Maas, op

25107/1936
Adres : Europalaan, 10g - bus 4 -

Niet aangehouden

Delbrouck lvo
Geboren te Tongeren, op 2111211g49
Adres :

Niet aangehouden



DEBAENST Martine
Geboren te Veurne, op 2g/10/1952
Adres : pannenovenstraat, 7 - 3740 Bilzen

Niet aangehouden

RASKIN Etisabeth
Geboren te Hasselt, op 0g/06/1965
Adres: Hospitaalstraat, B - 3740 Bitzen

Niet aangehouden

Turtelboom Annemie
Geboren te Ninove, op 2211111961
Adres:

Niet aangehouden

Van Rooij Adrianus Marius Lambertus
Geboren te Sint-Oedenrode, op 10/03/1gS3
Adres :

Níet aangehouden

Ecologisch Kennis Centrum Besloten
vennootschap - Opdrachthoudende vereniging
Hoofdkantoor : tAchterom, g _ bus A -

(NederJand)

TOLKEN

. Deze brief bij het dossier
gezegde mededeling heeft

lk maak u bijgaand dossier over met verzoek:

. 
nr::#ilrïri:?Jdvocaren 

op te roepen voor de ziffns, conform de wetletljke

'  Het dossier ter beschikking te houden van'de partrlen en hun advocaten, die daarvanop de gríffie tetplaatse inzage mogen nemen.

te voegen na er de data op verrneld
plaatsgehad, alsoE[ de Voorzitter enKamer van ln

zaak op
te verwittigen dat ik verslag zal
o m  - u u r .

te hebben waarop
de Griffier van de
uitbrengen over de

:

f q -u/- ?nï$,
E}ry SiMffiï ffi.

r-generaal,



Hof van beroep te Antwerpen

ONTVANGSTBEWIJS 5775

Ontvangen van VAN ROOIJ A. de som van 9.80 EUR voor cle betaling van kopie
stukken dossier 2014/eP /í15.

Onze referentie : COR1867
Uw referentie ; kopie stukken

Antwerpen, de 22-9-2O-J"4

PSCHENITCHNA Yevgenia



Dhr. S. TIELËNS
GriffÍer


