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Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus 
Van Rooij van Nunen, Johanna Elisabeth Maria   
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België)  

 

 

 

 
 
Gericht aan: 

- Syndicus-Voorzitter Leo Daenen  
Raad van de Arrondissementskamer 
Sasstraat 2 -3500 Hasselt  
e-mail: leo.daenen@omerus.be  

 
Kopie aan onder meer: 

- Elio Di Rupo, Eerste Minister van de Belgische 
Federale regering (info@premier.fed.be); 

- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van 
Justitie (min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be); 

- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en 
Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 
Kansen (milquet@ibz.fgov.be en 
joelle.milquet@ibz.fgov.be ); 

- Federaal procureur des konings Johan 
Delmulle (federaal.parket@just.fgov.be);     

- Griffie Belgisch Grondwettelijk Hof  
(griffie@const-court.be);  

- Herman De Croo, Belgisch Minister van Staat 
(herman@decroo-desguin.be); 

- De Groenen, landelijk secretaris Otto ter Haar  
(degroenen@planet.nl en otto@degroenen.nl);  

- Prof. dr. Frank Bovenkerk, criminoloog, Willem 
Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen 
(e-mail: F.Bovenkerk@uu.nl); 

- Prof. ir. Anton van Putten, HollandPromote 
(anton37.putten@wxs.nl);   

- Ine Veen, schrijfster boek “Alarm U wordt 
vergiftigd” (ine.veen@quicknet.nl); 

- Wieteke van Dort, heeft “Camping en 
Pensionstal Dommeldal” geopend 
(wieteke@wietekevandort.nl);     

- The Daily Invisible, t.a.v. Julius Vischjager  
(julius601@hotmail.com);   

- Katholiek Nieuwsblad, t.a.v. Henk Rijkers 
(Redactie@katholieknieuwsblad.nl en 
henk@katholieknieuwsblad.nl)      

- Het Echte Nieuws (henkn@hetechtenieuws.org);  

- No Cancer Foundation 
(nocancerfoundation@gmail.com); 

- Sociale Databank Nederland 
(rob.brockhus@gmail.com);  

 
  

 

Klacht tegen Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, 
kantoorhoudende Thonissenlaan 25, 3500 te Hasselt, 
met het verzoek om daarop: 
  

1. Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen per direct te 
schorsen als lid van de raad van de 
Arrondissementskamer te Hasselt; 
 

2. Hierover gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te 
horen en de bevindingen van de raad van de 
Arrondissementskamer te Hasselt vast te 
leggen in een verslag; 
 

3. Deze strafklacht met bijbehorende producties, 
samen met uw verslag van bevindingen, over te 
maken aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt met het verzoek het gevoegd te laten 
behandelen met het hierop reeds lopende 
strafrechtelijk onderzoek met burgerlijke 
partijstelling onder referentie COR/1680 PB 
1300039 gekend onder de volgende 
referentienummers FD 66.99.2/11 van het 
Federaal Parket te Brussel, 1998/PGA/1130-
2011/AE23/27 van het Parket bij het Hof van 
beroep te Antwerpen, FD 30.99.15-12 van het 
federaal parket te Brussel en Not. Nr. 
HA.45.F1.7961-12 van het parket te Hasselt; 

  

 
                                    Zonhoven 25 augustus 2013  
Ons kenmerk: AvR/250813/kl. 
 
Geachte Syndicus-Voorzitter Leo Daenen 
  
De volgende rechtspersonen: 

- A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België; 
- J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in 

België;  
- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD te 

Sint-Oedenrode in Nederland; 
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- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode in 
Nederland; 

- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-
Oedenrode in Nederland; 

- Politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD te Sint-Oedenrode in Nederland met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij;       

dienen hierbij een klacht in tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, kantoorhoudende Thonissenlaan 
25, 3500 te Hasselt, vanwege het in ernstige mate misbruik maken van zijn bevoegdheden met het 
oogmerk om in onderlinge samenspanning met de door hem opgeroepen op deze kleurenfoto 
zichtbare twee politiebeambten van de politie HAZODI samen met een vanuit Nederland opererende 
grensoverschrijdende criminele organisatie een aanslag te plegen op Van Rooij Adrianus Marius 
Lambertus en Van Rooij van Nunen Johanna Elisabeth Maria en al hun eigendommen (Art. 194 t/m 
197 Sw. en Art. 322-324, 324bis, 324ter, 325-326 Sw) 

Op 29 maart 2013 heeft de ministerraad op voorstel van minister van justitie Annemie Turtelboom het 
nieuwe statuut voor gerechtsdeurwaarders aangenomen, waarin letterlijk het volgende staat 
geschreven:  

4.    Tucht en deontologie 

Gerechtsdeurwaarders hebben een uitzonderlijke maatschappelijke positie. Maar deze 
bevoorrechte status kan maar gerechtvaardigd blijven, wanneer de gerechtsdeurwaarders een 
strenge beroepsethiek en deontologie hanteren. Misdragingen moeten dan ook streng bestraft 
worden en een goed functionerend tuchtrecht is essentieel om dit te controleren. 

In het nieuwe statuut voor de gerechtsdeurwaarders zal de tuchtrechtspraak uit de 
arrondissementele sfeer worden gehaald, en op het niveau van het Hof van Beroep worden getild, 
zodat ze niet meer berecht moeten worden door collega’s uit hetzelfde arrondissement. 

Bovendien zal de tuchtcommissie geobjectiveerd worden, door externen te betrekken. De 
tuchtcommissie zal samengesteld zijn uit een magistraat, twee gerechtsdeurwaarders, die in een 
ander arrondissement werkzaam zijn dan de deurwaarder die voor de commissie moet 
verschijnen, en een extern lid met een voor de opdracht relevante beroepservaring. 

De Nationale Kamer zal haar eigen leden kunnen responsabiliseren en voor de tuchtcommissie 
brengen. 

De tuchtprocedure zal als volgt verlopen: 

 De Raad van Arrondissementskamers neemt, door toedoen van de syndicus (= voorzitter van 
de Raad van de Arrondissementskamers), kennis van de tuchtzaken 

 Dit kan zowel ambtshalve gebeuren, als na een klacht, als na een schriftelijke vraag van de 
Procureur des Konings of de verslaggever van de Nationale kamer 

 De betrokkene wordt gehoord 

 Wanneer de raad van arrondissementskamers vindt dat er aanleiding is tot het openen van 
een tuchtprocedures, zijn er twee mogelijkheden:  

o Ofwel vindt de raad dat een lichte straf volstaat en sturen ze het dossier door naar de 
tuchtcommissie die een lage tuchtstraf kan opleggen 

o Ofwel vindt de raad dat een zware straf nodig is, en dan wordt het dossier 
overgemaakt aan de Rechtbank van Eerste Aanleg 

 Tegen de beslissing van de tuchtcommissie kan hoger beroep worden aangetekend 

 Indien dit gebeurt, komt de volledige procedure in handen van een gewone burgerlijke 
rechtbank van eerste aanleg 

Opdat het tuchtrecht effectief effect zou hebben, zijn sancties nodig. De  sanctiemogelijkheden 
zijn divers: zo kan een geldboete worden opgelegd, maar kan ook een preventieve schorsing 
worden opgelegd, net zoals dat bij notarissen het geval is. 

De preventieve schorsing kan worden uitgesproken tegen de gerechtsdeurwaarder of de 
kandidaat-gerechtsdeurwaarder die het voorwerp uitmaakt van een strafrechtelijke vervolging of 
tuchtrechtelijke procedure wegens feiten die aanleiding kunnen geven tot een hogere tuchtstraf. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-foto-anonieme-politiebeambten-hazodi-inzake-valselijke-betekening-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-foto-anonieme-politiebeambten-hazodi-inzake-valselijke-betekening-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten/news_pers_2013-03-29.jsp
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Tijdens de periode van de schorsing, die maximaal kan duren zolang de procedure loopt, mag de 
gerechtsdeurwaarder zijn ambt niet uitoefenen. 

Een preventieve schorsing kan ook opgelegd worden voordat enige tucht- of strafrechtelijke 
procedure werd ingeleid. In dat geval is de schorsing wel beperkt tot een maximumtermijn van 
een maand. 

Conclusie 

Een moderne en objectieve benoemingsprocedure was nodig om het statuut van de 
gerechtsdeurwaarder aan te passen aan de veranderde realiteit. De kandidaat-
gerechtsdeurwaarders hebben door de jaren heen een belangrijke rol gekregen, dewelke 
voortaan ook weerspiegeld zal worden in het statuut. Het nieuwe tuchtsysteem zal erover waken 
dat misbruiken streng bestraft worden. 

Vandaag keurde de ministerraad het voorontwerp van wet van Minister van Justitie Annemie 
Turtelboom goed. Na een advies van de Raad van State zal dit wetsontwerp kunnen worden 
ingediend in het parlement. 

De justitiehervorming zal er bovendien voor zorgen dat het werkgebied van de 
gerechtsdeurwaarders groter wordt, aangezien gerechtsdeurwaarders per arrondissement 
worden benoemd. 

Meer informatie 

Margaux Donckier  
Woordvoerster Minister van Justitie Annemie Turtelboom  
Tel.: 02 542 80 55 / Gsm: 0478 32 47 97 

Gezien de zwaarte van het door gerechtsdeurwaarder Jan Beelen gepleegde misdrijf tegenover Van 
Rooij Adrianus en Van Rooij van Nunen Johanna, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven, het grensoverschrijdende karakter, het vanaf 12/06/2013 hierop reeds lopende 
strafrechtelijk onderzoek met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hasselt onder referentie COR/1680 PB 1300039 gekend onder de volgende 
referentienummers FD 66.99.2/11 van het Federaal Parket te Brussel, 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 
van het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen, FD 30.99.15-12 van het federaal parket te 
Brussel en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 van het parket te Hasselt verzoeken wij u deze klacht te 
behandelen overeenkomstig bovengenoemde op 29 maart 2013 door de ministerraad goedgekeurde 
procedure. Dit des te meer beklaagde Jan Beelen, als lid, zelf onderdeel uitmaakt van de raad van de 
arrondissementskamer te Hasselt .  
 
Wij richten aan verantwoordelijk Syndicus-Voorzitter Leo Daenen dan ook het nadrukkelijke verzoek 
om als raad (inclusief Jan Beelen als lid) kennis te nemen van deze tuchtklacht. 
 
Gezien het feit dat Jan Beelen degene is waarover wordt geklaagd kan hij lopende de behandeling 
van deze klachtenprocedure geen onderdeel uitmaken van de raad van de Arrondissementskamer te 
Hasselt  en dient hij daarop direct te worden geschorst. Wij verzoeken u dan ook om 
gerechtsdeurwaarder Jan Beelen op grond van de hieronder in deze klacht vermelde feiten per direct 
te schorsen voor toelating tot de raad van de Arrondissementskamer.  
 
Na gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, als lid van de raad van de Arrondissementskamer te Hasselt, te 
hebben geschorst richten wij aan de raad van de Arrondissementskamer te Hasselt het verzoek om 
gerechtsdeurwaarder Jan Beelen over deze klacht te horen en daarvan verslag uit te brengen.  
 
Gezien de feiten vernoemd in deze klacht en het feit dat hierop vanaf 12/06/2013 bij de onderzoeks-
rechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt een strafrechtelijk onderzoek met burgerlijke 
partijstelling loopt onder referentie COR/1680 PB 1300039 gekend onder de volgende 
referentienummers FD 66.99.2/11 van het Federaal Parket te Brussel, 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 
van het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen, FD 30.99.15-12 van het federaal parket te 
Brussel en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 van het parket te Hasselt , kan door de raad van de 
Arrondissementskamer te Hasselt niet anders worden beslist dan dat gerechtsdeurwaarder Jan 
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Beelen daarvoor zwaar moet worden gestraft en dat dit klachtendossier daarop moet worden 
overgemaakt aan de rechtbank van eerste Aanleg te Hasselt.  
 
Voor de inhoud van onze klacht tegen gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, verwijzen wij u naar onze 
klacht tegen op deze kleurenfoto zichtbare twee politiebeambten van de politie HAZODI bij korpschef 
Philip Pirard, die hij had ingeroepen om met behulp van politiedwang zijn op 20 augustus 2013 
valselijk opgemaakte BETEKENING – AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A25049-13) uit te reiken aan Van 
Rooij Adrianus Marius Lambertus en Van Rooij van Nunen Johanna Elisabeth Maria met het oogmerk 
om in onderlinge samenspanning met een vanuit Nederland opererende grensoverschrijdende 
criminele organisatie een aanslag te plegen op al hun eigendommen (Art. 194 t/m 197 Sw. en Art. 322-
324, 324bis, 324ter, 325-326 Sw).  
   
Voor de inhoud van deze klacht verwijzen wij u naar onze klacht tegen op deze kleurenfoto zichtbare 
twee politiebeambten van de politie HAZODI bij korpschef bij korpschef Philip Pirard in de volgende 
link op internet:  
  

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/lokale-politie-hazodi  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier in deze klacht als herhaald en 
ingelast te beschouwen en tevens aan verantwoordelijk Syndicus-Voorzitter Leo Daene gericht.    
 
Bijbehorende 12 producties, aan feitelijke en wettelijke onderbouw, van deze op 22 augustus 2013 bij 
korpschef Philip Pirard ingediende klacht vindt u hieronder (met de muis aanklikbaar) bijgevoegd:  

- (productie 1) valselijk opgemaakte BETEKENING – AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A25049-13), 
van gerechtsdeurwaarders Jan Beelen te Hasselt (84 blz.);  

- (productie 2) kleurenfoto van de twee politiebeambten van de politie HAZODI die zich ondanks 
nadrukkelijk verzoek daartoe weigerden te legitimeren (1 blz.);   

- (productie 3) mijn op 19 augustus 2013 om 16:35 uur gedane strafklacht met PV nr: 
HA.45.L1.015381/2013 bij Drijkoningen Mathieu, Inspecteur van de politie HAZODI (2 blz.);   

- (productie 4) valselijk opgemaakte PRO JUSTITIA BETEKENING (ref S2228-11) d. d. 17 
december 2011 van gerechtsdeurwaarders Jan Beelen te Hasselt (5 blz.); 

- (achter tab 5) PROCES-VERBAAL VAN UITZETTING d.d. 6 juni 2011 (dossier: 0091360-MVG) 
van Simons Ingrid Huberta Petrus, wonende Hazendansweg 36, 3520 te Zonhoven van 
gerechtsdeurwaarder Leo DAENEN te Beringen (10 blz.); 

- (achter tab 6) uittreksel notulen college van burgemeester en schepenen van Zonhoven van het 
door het schepencollege op 19 september 2011 genomen besluit van afvoering van ambtswege 
van Simons Ingrid Huberta Petrus uit het bevolkingsregister van Zonhoven (1 blz.); 

- (achter tab 7) valselijk opgemaakte en per aangetekende brief d.d. 23 april 2013 aan Erik 
Verbeek, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt verstuurde PRO JUSTITIA BETEKENING (ref 
S2228-11) d.d. 21 april 2012 (5 blz.);  

- (achter tab 8) het door gemachtigd ambtenaar Francis Bielen ondertekende gewaarmerkte 
uittreksel van de gemeente Hasselt waarin staat geschreven dat Verbeek Erik Chris Mathieu, 
met registernummer 69112816932, vanaf 17/10/2005 is afgevoerd uit het bevolkingsregister 
van de gemeente Hasselt en zijn verblijfplaats heeft te Kroatië (3 blz.); 

- (achter tab 9) de bij aangetekende brief d.d. 6 augustus 2013 door federaal secretaris Tony 
Coonen van De Voorzorg te Hasselt aan Verbeek Erik, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac te Kroatië 
verzonden valselijk opgemaakte terugvorderingsbeslissing (7 blz.);  

- (achter tab 10) het op 12 augustus 2013 door de Raad voor Vreemdelingen betwistingen onder nr. 
108 203 op 12 augustus 2013 uitgesproken arrest in de zaak RvV 121 746 / II dat is gebaseerd op 
een door burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven gemachtigde ambtenaar valselijk ingevuld 
formulier en valselijk toegezonden dossierstukken (6 blz.);   

- (achter tab 11) bewijs van burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt onder referentie COR/1680 PB 1300039 (3 blz.);  

- (achter tab 12) samenstelling van de arrondissementsraad te Hasselt voor het gerechtelijk jaar 
201-2013 met als Syndicus-Voorzitter : Leo Daenen (1 blz.);  

 
Uit de inhoud van bovengenoemde klacht met bijbehorende 12 producties is feitelijk komen vast te 
staan dat gerechtsdeurwaarder Jan Beelen jegens Van Rooij Adrianus, zijn Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. (via cliënten) en zijn echtgenote Van Rooij van Nunen Johanna onmiskenbaar de 
volgende misdrijven heeft gepleegd:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-foto-anonieme-politiebeambten-hazodi-inzake-valselijke-betekening-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.lokalepolitie.be/5370/organisatie/54-korpschef.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-augustus-2013-aanvullende-klacht-bij-president-vd-rechtbank-oost-brabant-tegen-mrpm-knaapen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-foto-anonieme-politiebeambten-hazodi-inzake-valselijke-betekening-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-foto-anonieme-politiebeambten-hazodi-inzake-valselijke-betekening-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.lokalepolitie.be/5370/organisatie/54-korpschef.html
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/lokale-politie-hazodi
http://www.lokalepolitie.be/5370/organisatie/54-korpschef.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-valse-betekening-akte-aan-aml-van-rooij-van-afgifte-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-foto-anonieme-politiebeambten-hazodi-inzake-valselijke-betekening-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-augustus-2013-pv-nr-ha-45-l1-015381-2013-politie-hazodi-tegen-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-december-2011-valse-betekening-aan-ingrid-simons-van-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-proces-verbaal-huisuitzetting-ingrid-simons-gerechtsdeurwaarder-leo-daenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-september-2011-uitschrijving-ingrid-simons-uit-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-april-2012-jan-beelen-gerechtsdeurwaarder-erik-verbeek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-november-2012-uittreksel-burgerlijke-stand-erik-verbeek-gemeente-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-augustus-2013-valselijke-terugvordering-tony-coonen-de-voorzorg-aan-verbeek-erik.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-asugustus-2013-valselijk-opgemaakt-arrest-nr-108.203-dienst-vreemdelingen-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2013-strafklacht-met-burgelijke-partijstelling-van-aml-van-rooij-bij-rechtbank-eerste-aanleg-hasselt.pdf
http://www.gerechtsdeurwaarders.be/images/imagesnkgb/Arrondissments/HASSELT.pdf
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e
 gepleegde misdrijf.  

 
Bijgevoegd vindt u:  

- de door gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, kantoorhoudende Thonissenlaan 25, 3500 te 
Hasselt aan Ingrid Huberta Petrus, Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven, valselijk 
opgemaakte PRO JUSTITIA BETEKENING (ref S2228-11) d. d. 17 december 2011(zie 
achter tab 4). 

Ingrid Simons was voormalig gebuur van A.M.L. van Rooij en cliënt van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. 
 
Dat gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, kantoorhoudende Thonissenlaan 25, 3500 te Hasselt zijn op 17 
december 2011 uitgevaardigde PRO JUSTITIA BETEKENING (ref S2228-11) aan Ingrid Huberta 
Petrus, Hazendansweg 36, 3520 te Zonhoven valselijk heeft opgemaakt, maken de volgende 
bewijsstukken glashelder. Bijgevoegd vindt u: 

- het PROCES-VERBAAL VAN UITZETTING d.d. 6 juni 2011 (dossier: 0091360-MVG) van 
Simons Ingrid Huberta Petrus, wonende Hazendansweg 36, 3520 te Zonhoven van 
gerechtsdeurwaarder Leo DAENEN met standplaats Graaf van Loonstraat 5, 3580 te 
Beringen in opdracht van huiseigenaar DRILLEUX Davy, wonende Beringersteenweg 18, 
3520 te Zonhoven (zie achter tab 5); 

- uittreksel notulen college van burgemeester en schepenen van Zonhoven van het door 
het schepencollege op 19 september 2011 genomen besluit van afvoering van 
ambtswege van Simons Ingrid Huberta Petrus uit het bevolkingsregister van Zonhoven op 
basis van een verslag van een niet met naam genoemde wijkagent te Zonhoven (zie 
achter tab 6); 

 
Met deze bewijsstukken is feitelijk bewezen: 

- dat Simons Ingrid Huberta Petrus door Dirk MAES, plaatsvervangend 
Gerechtsdeurwaarder van Leo DAENEN, Gerechtsdeurwaarder te Beringen onder dwang 
met behulp van de inspecteurs Mathieu Drijkoningen en Peter Wirix van de politiezone 
HADOZI op 6 juni 2013 uit haar woning Hazendansweg 36, 3520 te Zonhoven is gezet;  

- dat Simons Ingrid Huberta Petrus bij besluit d.d. 19 september 2011 door het 
schepencollege van Zonhoven is uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Zonhoven; 

 
Ondanks deze wetenschap laat gerechtsdeurwaarder Jan Beelen op 17 december 2011 zijn PRO 
JUSTITIA BETEKENING (ref S2228-11) toch uitgaan aan Simons Ingrid Huberta Petrus, 
Hazendansweg 36, 3520 te Zonhoven. Dit met de voorkennis en wetenschap dat zij daar al vanaf 6 
juni 2011 niet meer woont en de wetenschap dat zij vanaf 19 september 2011 is uitgeschreven uit het 
bevolkingsregister van Zonhoven.  
 
Het is een vanuit Zonhoven door burgemeester Johny De Raeve (Open-vld) en schepen Ria Hendrikx 
(Open-vld) aangestuurde criminele organisatie die op deze wijze Simons Ingrid Huberta Petrus heeft 
gedwongen om in de woning van haar gebuur A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven te gaan wonen om bij A.M.L. van Rooij en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. veel schade 
te veroorzaken. Hoever verantwoordelijk burgemeester Johny De Raeve en verantwoordelijk schepen 
Ria Hendrikx van Zonhoven daarmee zijn gegaan kunt u lezen in mijn klacht dd. 21 juli 2013, met een 
51-tal producties aan feitelijke onderbouwing, hierover aan Belgisch minister van Binnenlandse Zaken 
Joëlle Milquet om tegen burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven, als ook schepen tevens 
OCMW-voorzitter Ria Hendrikx, op basis van hoor- en wederhoor, een onderzoek te starten naar het 
onwettig verstrekken van een opdracht aan de HAZODI politie, waarin hij heeft verordend dat de 
politiebeambten G. Loockx, J. van Rintel en E. Glabofs aan A.M.L. van Rooij en Erik Verbeek het 
bijwonen van een openbare raadsvergadering van de OCMW-raad op 18 juli 2013 vanaf 20.00 uur 
moest worden verhinderd. Daarin heb ik verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken Joëlle 
Milquet tevens verzocht om een onderzoek te starten naar de onrechtmatige huisuitzetting van Ingrid 
Simons, Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven door burgemeester Johny De Raeve in een poging om 
daarmee A.M.L. van Rooij te verplichten om voormalig buurvrouw Ingrid Simons (destijds cliënt van 
het Ecologisch Kennis Centrum B.V.) te laten wonen in zijn woning op het adres Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven. Dit alles in een poging de door de OCMW Zonhoven en door Johny De Raeve (als 
voormalig advocaat van Ingrid Simons) de bij Ingrid Simons veroorzaakte hoge 
betalingsachterstanden ( ±  € 10.000,- ) op A.M.L. van Rooij te kunnen verhalen, middels uitverkoop 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-december-2011-valse-betekening-aan-ingrid-simons-van-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-december-2011-valse-betekening-aan-ingrid-simons-van-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-proces-verbaal-huisuitzetting-ingrid-simons-gerechtsdeurwaarder-leo-daenen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-september-2011-uitschrijving-ingrid-simons-uit-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-september-2011-uitschrijving-ingrid-simons-uit-zonhoven.pdf
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van alle spullen, computer en zijn auto uit zijn woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven in een poging om op deze wijze het domicilie adres van de familie A.M.L. van Rooij op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven af te nemen en die aan Ingrid Simons te kunnen 
toewijzen, waarna A.M.L van Rooij beroofd van al zijn eigendommen in opdracht van dezelfde 
burgemeester Johny De Raeve de grens naar Nederland kon worden overgezet, ondanks het feit dat 
hij uit, samen met zijn echtgenote, uit Nederland is gevlucht  om niet vermoord te worden.   
 
Betreffende klacht dd. 21 juli 2013, met een 51-tal producties aan feitelijke onderbouw, aan Belgisch 
minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet, namens deze verbindingsofficier Michel Goovaerts, 
kunt u lezen in de volgende link (met deeplinks naar de 51 producties) op internet:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juli-2013-klacht-tegen-burgemeester-johny-de-raeve-
bij-minister-binnenlandse-zaken.pdf     

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier in deze klacht als herhaald en 
ingelast te beschouwen en tevens aan verantwoordelijk Syndicus-Voorzitter Leo Daene gericht.    
 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat niemand meer weet waar Simons Ingrid Huberta Petrus op dit 
moment verblijft en of ze nog wel in leven is. Daarmee staat vast dat bovengenoemde criminele 
organisatie Simons Ingrid Huberta Petrus heeft laten verdwijnen, wat zeer ernstig is te noemen en 
waarnaar direct een onderzoek dient te worden gestart.  
 
Dit alles zou nooit zijn gebeurd als gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, kantoorhoudende Thonissenlaan 
25, 3500 te Hasselt, zijn valselijk op gemaakte PRO JUSTITIA BETEKENING (ref S2228-11) op 17 
december 2011 niet had uitgevaardigd aan Simons Ingrid Huberta Petrus, Hazendansweg 36, 3520 te 
Zonhoven omdat zij vanaf 6 juni 2011 niet meer op dat adres woont vanwege het feit dat Syndicus-
Voorzitter Leo Daenen toen Ingrid Simons uit haar woning heeft gezet en omdat zij vanaf 19 
september 2011 niet meer staat ingeschreven in de gemeente Zonhoven. Gerechtsdeurwaarder Jan 
Beelen had op grond van zijn afgelegde ambtseed op 17 december 2011 dan ook nooit zijn valselijk 
opgemaakte PRO JUSTITIA BETEKENING (ref S2228-11) mogen uitvaardigen aan Simons Ingrid 
Huberta Petrus, Hazendansweg 36, 3520 te Zonhoven.  
  
Wij stellen Jan Beelen Gerechtsdeurwaarder bv Bvba J.B.G. (KBO 0869.884.914), Thonissenlaan 25, 
3500 Hasselt dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle daarbij aangerichte schade bij A.M.L. 
van Rooij en het Ecologisch Kennis Centrum B.V.    
 
2

e
 gepleegde misdrijf.  

 
Bijgevoegd vindt u:  

- de door gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, kantoorhoudende Thonissenlaan 25, 3500 te 
Hasselt aan Erik Verbeek, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt (het adres waar Erik 
Verbeek nooit heeft gewoond) op 23 april 2012 valselijk verzonden PRO JUSTITIA 
BETEKENING (ref S2228-11) d.d. 21 april 2012 (zie achter tab 7). 

Erik Verbeek is cliënt van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
 
Dat Erik Verbeek nooit op het adres, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt heeft gewoond maakt het 
volgende bewijsstuk glashelder. Bijgevoegd vindt u: 

- het door gemachtigd ambtenaar Francis Bielen ondertekende gewaarmerkte uittreksel van 
de gemeente Hasselt waarin staat geschreven dat Verbeek Erik Chris Mathieu, met 
registernummer 69112816932, vanaf 17/10/2005 is afgevoerd uit het bevolkingsregister 
van de gemeente Hasselt en zijn verblijfplaats heeft te Kroatië (Seovacki Put 43, 34550 
Pakrac)(zie achter tab 8);  

 
Met dit bewijsstuk is feitelijk komen vast te staan: 

- dat Erik Verbeek vanaf 17/10/2005 in Kroatië (Seovacki Put 43, 34550 Pakrac) woont. 
- dat Erik Verbeek tot 17/10/2005 heeft gewoond op het adres Torenplein 1/0006, 3500 te 

Hasselt; 
waarmee het juridische bewijs is geleverd dat Erik Verbeek nooit op het adres Paul Bellefroidlaan 16, 
3500 te Hasselt heeft gewoond en gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te Hasselt betreffende valsheid in 
geschrift heeft gepleegd om Erik Verbeek als hoofdverdachte in een grote internationale criminele 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juli-2013-klacht-tegen-burgemeester-johny-de-raeve-bij-minister-binnenlandse-zaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juli-2013-klacht-tegen-burgemeester-johny-de-raeve-bij-minister-binnenlandse-zaken.pdf
http://omerus.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-april-2012-jan-beelen-gerechtsdeurwaarder-erik-verbeek.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-november-2012-uittreksel-burgerlijke-stand-erik-verbeek-gemeente-hasselt.pdf


7 

 

drugsorganisatie als ook verdachte van een door justitie te Tongeren onderzochte moord te 
betrekken, zonder daarmee ook maar iets te maken te hebben gehad.  
 
Door toedoen van deze door Jan Beelen, kantoorhoudende Thonissenlaan 25, 3500 te Hasselt aan 
Erik Verbeek, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt (het adres waar Erik Verbeek nooit heeft 
gewoond) op 23 april 2012 valselijk verzonden PRO JUSTITIA BETEKENING (ref S2228-11) d.d. 21 
april 2012 zijn ook A.M.L. van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. betrokken geraakt in een 
internationaal opererende criminele drugsorganisatie, waarbij ook A.M.L. van Rooij verdachte is 
geworden van een door justitie te Tongeren onderzochte moord, zonder daarmee ook maar iets te 
maken te hebben gehad.   
 
Dit alles zou nooit zijn gebeurd als gerechtsdeurwaarder Jan Beelen, kantoorhoudende Thonissenlaan 
25, 3500 te Hasselt, deze valselijk opgemaakte PRO JUSTITIA BETEKENING (ref S2228-11) d.d. 21 
april 2012 had overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder in Kroatië om het daar te laten betekenen 
op het woonadres van Verbeek Erik, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac te Kroatië, waartoe hij als 
gerechtsdeurwaarder overeenkomstig zijn afgelegde ambtseed wettelijk verplicht was.  
 
Wij stellen Jan Beelen Gerechtsdeurwaarder bv Bvba J.B.G. (KBO 0869.884.914) , Thonissenlaan 25, 
3500 Hasselt dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle daarbij aangerichte schade bij A.M.L. 
van Rooij Adrianus, zijn echtgenote Van Rooij Van Nunen Johanna, het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
en Verbeek Erik als cliënt van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
 
3

e
 gepleegde misdrijf.  

 
Bijgevoegd vindt u: 

- een kopie van de door gerechtsdeurwaarder Jan Beelen onder dwang van twee 
‘anonieme’ politiebeambten afgegeven valselijk opgemaakte BETEKENING – AKTE VAN 
AFGIFTE (ref dos A25049-13) op 20 augustus 2013 om 12.15 uur aan A.M.L. van Rooij, 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (zie achter tab 1).  

 
Een dag eerder (op 19 augustus 2011) heeft plaatsvervanger gerechtsdeurwaarder Raf Smeets in 
opdracht van gerechtsdeurwaarder Jan Beelen betreffende door hem valselijk opgemaakte 
BETEKENING – AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A25049-13) willen uitreiken aan Van Rooij Adrianus als 
ook de door hem valselijk opgemaakte BETEKENING – AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A25048-13) 
aan Van Rooij van Nunen Johanna, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. Deze twee valselijk 
opgemaakte betekeningen vindt hieronder ingelast in de volgende links:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-valse-betekening-akte-aan-aml-van-
rooij-van-afgifte-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-valse-betekening-akte-aan-jem-van-
nunen-van-afgifte-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan Syndicus-Voorzitter Leo Daenen gericht.  
 
Wij hebben plaatsvervanger gerechtsdeurwaarder Raf Smeets toen het bewijs laten zien dat tegen 
deze grensoverschrijdende misdaad op A.M.L. van Rooij e.a. onder referentie COR/1680 PB 1300039 

vanaf 12 juni 2013 bij de onderzoeksrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt een 
strafklacht met burgerlijke partijstelling loopt. Na daarvan kennis te hebben genomen wilde hij 
bovengenoemde twee valselijk opgemaakte BETEKENING – AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A25048-
13) en (ref dos A25049-13) toch in de brievenbus achterlaten. Wij hebben dat verhinderd en hebben 
hem het in de volgende link bijgevoegde bewijs van daarvan overhandigd, wat hij ook heeft 
meegenomen:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2013-strafklacht-met-burgelijke-partijstelling-van-
aml-van-rooij-bij-rechtbank-eerste-aanleg-hasselt.pdf     

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-valse-betekening-akte-aan-aml-van-rooij-van-afgifte-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-valse-betekening-akte-aan-aml-van-rooij-van-afgifte-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-valse-betekening-akte-aan-aml-van-rooij-van-afgifte-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-valse-betekening-akte-aan-jem-van-nunen-van-afgifte-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-valse-betekening-akte-aan-jem-van-nunen-van-afgifte-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2013-strafklacht-met-burgelijke-partijstelling-van-aml-van-rooij-bij-rechtbank-eerste-aanleg-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2013-strafklacht-met-burgelijke-partijstelling-van-aml-van-rooij-bij-rechtbank-eerste-aanleg-hasselt.pdf
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Direct daarna, op 19 augustus 2013 om 16:35 uur, hebben wij daarvan een strafklacht  met PV nr: 
HA.45.L1.015381/2013 ingediend bij Drijkoningen Mathieu, Inspecteur Van de politie HAZODI te 
Zonhoven Kerkplein 62 (zie achter tab 3). Daarin staat letterlijk het volgende geschreven: 
 

Lokale Politie – 5370                                                         PV nr: HA.45.L1.015381/2013      
HAZODI Thonissenlaan 15, 3500 HASSELT                   dd. 19/08/2013 
Tel: 011/22 29 82 Fax: 011/221080 

 
Op 19 augustus 2013 om 16:35 uur 
Wij Drijkoningen Mathieu, Inspecteur 
Van de politie HAZODI  
Verhoren te Zonhoven Kerkplein 62 

 
Naam: Van Rooij Adrianus Marius, Lambertus 
Geboren te: Sint-Oedenrode/ Nederland op 10/03/1953 
Ingeschreven te: 3520 ZONHOVEN, Hazendansweg 36A 
Nationaliteit: Nederland 
Burgerlijke Staat; gehuwd 
Beroep: Zaakvoerder (industrie –diensten)(Zelfst.) 
Tel: 04484749360 

 
Die verklaart:  
- Ik wens mij uit te drukken in de Nederlandse taal en wens deze taal te gebruiken in de 

rechtspleging; 
 

Ik neem kennis van de beknopte mededeling van de feiten waarover ik zal verhoord worden, meer 
bepaald: bedreiging door gerechtsdeurwaarder Raf Smeets en kantoor Jan Beelen.  

 
Ik neem kennis dat: 
a) Ik kan vragen dat alle vragen die mij worden gesteld en alle antwoorden die ik geef, worden 

genoteerd in de gebruikte bewoordingen. 
b) Ik kan vragen dat een bepaalde opsporingshandeling wordt verricht of een bepaald verhoor 

wordt afgenomen. 
c) Mijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen worden gebruikt. 
d) Ik niet kan verplicht worden mezelf te beschuldigen 

 
Ik wens vandaag samen met mijn echtgenote Van Nunen Johanna, geboren op 20/09/1955 en als 
directeur van het Ecologisch Kennis Centrum BV gevestigd in Nederland, klacht neer te leggen 
tegen deurwaardeer Raf Smeets en het deurwaarderskantoor Jan Beelen, dit wegens 
bedreigingen van volgende aard:  
Het verplichten tot het afnemen van een valselijk opgesteld exploot in opdracht vanuit een 
grensoverschrijdende criminele organisatie waartegen reeds een strafrechtelijk onderzoek met 
burgerlijke partijstelling loopt vanaf 12/06/2013 onder referentie COR/1680 PB 1300039 gekend 
onder de volgende referentienummers FD 66.99.2/11 van het Federaal Parket te Brussel, 
1998/PGA/1130-2011/AE23/27 van het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen, FD 30.99.15-12 
van het federaal parket te Brussel en Not NrHA.45.F1.7961-12. 

  
Ondanks het feit dat ik de deurwaarder hierop gewezen heb en het bewijs van de strafklacht met 
burgerlijke partijstelling heb laten zien en heb meegegeven wilde hij dat valselijk opgemaakte 
exploot toch in de brievenbus achterlaten waarvan ik hem heb weerhouden. Daarvan zijn getuige 
geweest, namelijk mijn echtgenote en een vriend zijnde Verbeek Erik, Seovackiput 43 te Pakrac 
(Kroatië). De vierde getuige is een persoon die ik niet ken maar die in het voertuig zat waarmee de 
deurwaarder zich verplaatste. 
Ik vraag onderzoek als aanvulling op het lopende hierboven vermelde onderzoek met burgerlijke 
partijstelling. Ik vraag dat deze klacht dan ook wordt overgemaakt aan de desbetreffende 
onderzoeksrechter te Hasselt. 
Mijn echtgenote is aanwezig bij dit verhoor en ze bevestigt de inhoud. Wij tekenen samen. 
Ik bevestig dat ik geïnformeerd werd over de mogelijkheid om mij benadeelde persoon te stellen 
en over de rechten die hiermee gepaard gaan. Ik verklaar mij benadeelde persoon. 
Ik wens dat gerechtelijke vervolging wordt ingesteld. 
Ik wens schadeloos gesteld te worden. 

 
Ik neem er kennis van dat ik kosteloos een kopie van mijn verhoor kan verkrijgen. 
Ik wens hier gebruik van te maken. Ik ontvang hierbij mijn kopie. 
Op mijn vraag, hebt u mijn verklaring voorgelezen. 
Ik wens er niets aan toe te voegen of te verbeteren. 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-augustus-2013-pv-nr-ha-45-l1-015381-2013-politie-hazodi-tegen-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
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        Ondervraagde: bevestigd en tekent 
Verhoor wordt beëindigd op 19/08/2013 om 17:10 uur. 

 
Met deze voorkennis is plaatsvervanger gerechtsdeurwaarder Raf Smeets niet meer teruggekomen.  
 
Met deze voorkennis kwam een dag later, op 20 augustus 2013 om 12.15 uur, gerechtsdeurwaarder 
Jan Beelen met  twee door hem ingeschakelde ‘anonieme’ politiebeambten (zie foto), die ondanks 
nadrukkelijk verzoek daarom zich weigerden te legitimeren, onder dwang zijn bovengenoemde twee 
valselijk opgemaakte BETEKENING – AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A25048-13) en (ref dos A25049-
13) uitreiken aan Van Rooij Adrianus en Van Rooij van Nunen Johanna op hun woonadres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. Zowel Van Rooij Adrianus als ook Van Rooij van Nunen 
Johanna hebben hiervan op 22 augustus 2013 om 19.56 uur en 20.28 uur een strafklacht ingediend, 
welke onder onder PV nr: HA.25.L1.015663/2013 is opgenomen door  inspecteur Cleuren Berto van 
de Politie HAZODI en welke u in de volgende twee links hieronder vindt bijgevoegd:    
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2013-strafklacht-aml-van-rooij-in-pv-nr-ha-
25-l1-015663-2013-hazodi.pdf  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2013-strafklacht-jem-van-nunen-in-pv-nr-ha-
25-l1-015663-2013-hazodi.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan Syndicus-Voorzitter Leo Daenen gericht.  
 
Van dit alles is getuige geweest Verbeek Erik, wonende Seovacki Put 43, 34550 Pakrac Kroatië.  
Zijn op 22 augustus 2013 om 20:52 uur door inspecteur Cleuren Berto van de Politie HAZODI onder 
PV nr: HA.25.L1.015663/2013 opgenomen getuigenverklaring vindt u bijgevoegd in de volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2013-getuigenverklaring-erik-verbeek-in-pv-
nr-ha-25-l1-015663-2013-hazodi.pdf  

 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan Syndicus-Voorzitter Leo Daenen gericht.  

Met deze op 22 augustus 2013 door inspecteur Cleuren Berto bij akte vastgelegde getuigenverklaring, 
waarin staat vermeld dat Verbeek Erik woont op het adres Torenplein 1 bus 6, 3500 te Hasselt is 
feitelijk komen vast te staan dat iemand het computerbestand van de politie HAZODI te Hasselt heeft 
vervalst. Dit omdat Verbeek Erik al vanaf 17 oktober 2005 niet meer woont op dat adres en zelfs is 
uitgeschreven naar Kroatië. Wat onder regie van rechercheur  Laurens Luyks van de lokale politie 
HAZODI te Hasselt dat allemaal voor grensoverschrijdende misdaad tot gevolg heeft gehad kunt u 
lezen in bijgevoegde klacht d.d. 24 augustus 2013 daarover van Erik Verbeek aan verantwoordelijk 
korpschef Philip Pirard, welke u vindt bijgevoegd in de volgende link: 

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/verbeek-erik  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan Syndicus-Voorzitter Leo Daenen gericht.  
 

Dat gerechtsdeurwaarder Jan Beelen bewust al jarenlang meewerkt aan deze grensoverschrijdende 
misdaad van ongekende grootte bevestigt ook onze op 25 maart 2013 aan gerechtsdeurwaarder Jan 
Beelen gedane sommatie om bij nieuwe betekening – akte van afgifte aan A.M.L. van Rooij, 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven zijn eerder op 15 maart 2013 overhandigde valselijk 
BETEKENING- AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A24362-13) aan A.M.L. van Rooij , Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven vóór uiterlijk 28 maart 2013 te hebben ingetrokken en te hebben vernietigd. 
Betreffende sommatiebrief d.d. 25 maart 2013, met bijbehorend 41-tal producties en deeplinks aan 
feitelijke en wettelijke onderbouwing vindt u bijgevoegd in de volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-maart-2013-sommatie-nav-exploot-aan-
gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf  

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2013-foto-anonieme-politiebeambten-hazodi-inzake-valselijke-betekening-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2013-strafklacht-aml-van-rooij-in-pv-nr-ha-25-l1-015663-2013-hazodi.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2013-strafklacht-aml-van-rooij-in-pv-nr-ha-25-l1-015663-2013-hazodi.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2013-strafklacht-jem-van-nunen-in-pv-nr-ha-25-l1-015663-2013-hazodi.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2013-strafklacht-jem-van-nunen-in-pv-nr-ha-25-l1-015663-2013-hazodi.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2013-getuigenverklaring-erik-verbeek-in-pv-nr-ha-25-l1-015663-2013-hazodi.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-augustus-2013-getuigenverklaring-erik-verbeek-in-pv-nr-ha-25-l1-015663-2013-hazodi.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/verbeek-erik
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/verbeek-erik
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/verbeek-erik
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-maart-2013-sommatie-nav-exploot-aan-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-maart-2013-sommatie-nav-exploot-aan-gerechtsdeurwaarder-jan-beelen-te-hasselt.pdf
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan Syndicus-Voorzitter Leo Daenen gericht.  
 
Dat Jan Beelen bewust meewerkt aan deze grensoverschrijdende misdaad blijkt ook uit het feit dat hij 
heeft verklaard dat wij tegen windmolens aan het vechten zijn.   
 
Op grond van bovengenoemde  feiten richten wij aan Syndicus-Voorzitter Leo Daenen het 
nadrukkelijke verzoek om:  
 

1. Gerechtsdeurwaarder Jan Beelen daarop per direct te schorsen als lid van de raad van de 
Arrondissementskamer te Hasselt; 
 

2. Hierover gerechtsdeurwaarder Jan Beelen te horen en de bevindingen van de raad van de 
Arrondissementskamer te Hasselt daarvan vast te leggen in een verslag; 
 

3. Deze strafklacht met bijbehorende producties, samen met uw verslag van bevindingen, over 
te maken aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt met het verzoek het gevoegd te 
laten behandelen met het hierop reeds lopende strafrechtelijk onderzoek met burgerlijke 
partijstelling onder referentie COR/1680 PB 1300039 gekend onder de volgende 
referentienummers FD 66.99.2/11 van het Federaal Parket te Brussel, 1998/PGA/1130-
2011/AE23/27 van het Parket bij het Hof van beroep te Antwerpen, FD 30.99.15-12 van het 
federaal parket te Brussel en Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 van het parket te Hasselt; 
 

Vanwege de vele verkregen levensbedreigingen en meerdere gepleegde aanslagen tot doodslag op 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen krijgt deze klacht via e-mail een wereldwijde 
verspreiding en zal het bij o.a. No Cancer Foundation te Hasselt (www.nocancerfoundation.org) op 
internet worden geplaatst. 
 
Tevens verzoeken wij u om ons op de hoogte te houden van de voortgang van onze klacht.          
 
In afwachting van uw spoedige schriftelijke bevestiging van het in behandeling genomen hebben van 
deze klacht, verblijven wij, 

 
Hoogachtend; 

 
 

 

 
A.M.L. van Rooij                                                                 J.E.M. van Rooij van Nunen,           
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.                           Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven. 
Tel: 011758676 (vast) 0484749360 (mobiel) 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com   

 

 
 

Van Rooij Holding B.V.                                                       Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze                                                                           Voor deze 
A.M.L. van Rooij, bestuurder         A.M.L. van Rooij, directeur 

 

 
 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’                    Politiek partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode 
Voor deze                                                               Voor deze  
A.M.L. van Rooij, eigenaar eenmanszaak              A.M.L. van Rooij, gemachtigd bestuurder   

http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2013-getuigschrift-woonst-jem-van-rooij-van-nunen-zonhoven.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/camping-dommeldal-open-brief.htm
http://www.sdnl.nl/groenen.htm
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-zonhoven-1/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-zonhoven-1/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-zonhoven-1/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-zonhoven-1/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-zonhoven-1/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-ocmw-raad-van-de-gemeente-zonhoven-1/ANELIES.png?attredirects=0

