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PRO JUSTITIA

VORDERING TOT ONTLASTING

VA}T DE ONDARZOEKSRECHTER

BURGERLIJKE PARTIJ

DE PROCUREUR DES KONINGS,

Gelet op het proces:verbaal van burgerlijke partijsteliing d.d. 12 juni 2013 voor de heer K.
GRUYTERS, Onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanJeg te Hasselt, door:

1. VAN ROOIJ Adrianus, Marius, Lambertus,
zaakvocrdcr,
geboren te Sint-Oedenrode (Nederland) op 10 maàÍt lg13,
thans zonder gekende woonst in het Rijlq
Nederlander,

i 2. IMT ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM 8.V.,
met ondememingsnummer 160901 1 1,
met zetel te 5491XD Sint-Oedenrode (Nederland), 't Achterom 9 A.

Het onderzoek geopend zijnde naar aanleiding van deze klacht met burgerlijke partijstelling.

Gezien de processtukken ten laste van:

{ 1. YANOPPEN STEPHANLIMBITR.GS AssuRANTIE EN IrrpoTrmEKKANTooR
B.V.B.A.,
met ondememingsnummer 0449.061 .993,

' met zetel te 3501 Wimmertingen, Smetstraat, 16.

'I 2. VANOPPEI*TFnTESTMENT GROUP B.Y.B.A.,
met ondememingsnumm er 0406.094.260,
met zetel te 3501 Wimmertingen, Smetsftaat, 16.

J 3. MARTENS Christiane,.Yí*ir, Emilienne,
zonder beroep,
geboren te Hasselt op 9 mei 1942,
wonende te 3723 Kortessem, Tongersesteenweg, 187,
Belgische.
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, 4. VANOPPEN Stephan, Jean, Jos,

zonder beroep,
geboren te Hasselt op l8 september 1969,
wonende te 3501 Hasselt, Smetshaat, 16,
Belg.

J 5. BOELENÁnnick, Maria, Bert4
ieerlsacht secundaiÍ onderwij s,
geboren te Bilzen op 1 juni 1969,
wonende te 350i Hasselt, Smetshaat, 16,
Belgische.

i 6. PHILTJENS Hugo, Hubert, Mawice,
volksvertegenwoordiger-burgemeester,
geboren te Hasselt op 17 jurn 1949,
wonende te 3720 Kortessem, Lievehereboomstraat, 124,
Belg.

7. LIBOTTE Florent, Maria, Jean, Elisa,
J regent,

geboren te Kortessem op26 mei 1952,
wonende te 3'l 20 Kortessem, Kerkplein, 8,
Belg.

8. CLAES V/illy, Jozef,
J opvoeder,

geboren te Beringen op 29 november 1953,
wonende te 3 7 20 Kortessem, Oorsprongs tr aat, 3 3,
Belg.

9. NIJS Guido,
postbediende,
geboren te Antwerpen op 12 april 1941,
wonende te 37 24 Kortessem, Valgaërstra at, 25,
Belg.

f0. SCHERMAN Etienne, Duty,
gemeentesecretaris,
geboren te Zichen-Zussen-Bolder op 15 januari 1946,
wonende te 37 24 Kortessem, Kers endaelstraat, 54,
Belg.

11. TI{IJSEN Tom, Yvo, Marc,
' advocaat /juridisch adviseur,

geboren te Hasselt op 3 bktober 1980,
wonende te 3720 Kortessem, Winkelstraat, 5 1,
Belg.

12. DULLAERS Luc, Joannes, Alfons, Joseph,'' advocaat,
geboren te Rocourt op 5 februari 1954,
wonende te 3720 Kortessem, Hasseltsesteenweg, 15,
Belg.
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13. ECKELMANS Gerard, Ernesl Francis, Jean,
accountant,
geboren te Seraing op 25 jtxn 1947,
wonende te 3720 Kortessem, Kapelshaat, 44,
Belg.

14. CUYX Camiile, Arnold, Marie,
. ambtenaar,

geboren te Kortessem op 20 november 1945,
wonende te 372A Kortessem, Lievehereboomstraat, 32,
Belg.

15. VALKENEERS Perer, Marie, Antoon,
leraiÍr lichamelijke opvoeding,
geboren te Tongeren op L7 november 1971,
wonende te 3723 Kortessem, Beemdstraat, 12,
Belg.

16. STEEGMANS Ria, Pauline, Hendrika,
bediende,
geboren te Vliermaai op 9 december 1957,
wonende te 3723 Kortessem, Kasteelstraat, 8,
Belgische.

17. PENDERS Caroline, Gerd4 Majella,
bediende,
geboren te Maaseik op 20 november 1977,
wonende te 3631 Maasmechelen, Grotestraat@), 137,
Belgische.

18. YERITEYDEN Elke,
wetenschappelijk onderzoekster,
geboren te Diest op 8 juli 1977,
wonende te 3290 Diest, Koningin Astridlaan, 2 8,
Belgische.

19. VANDERBESEN Kristiaan,
bediende,
geboren te Anfwerpen op 25 mei 1983,
wonende te 3350 Linter, Brouwersstraat(OVH), 14,
Belg.

20. VANBRABANT Gina,
identiteit niet nader te bepalen.

21. PALMANS Robert, Ludo, Joseph,
meetkundige-schatter van onroerende goederen,
geboren te Riksingen op 8 januari 1952,
wonende te3700 Tongeren, ïVijkstraat, 141,
Belg.

22.D8 RAEVE Johny, Jozef, Clement,
advocaal
geboren te Zonhoven op 2 november 1961,
wonende te 3 520 Zonhoven, Spierhoofseweg, 3,
Belg.



23. TELEN Bart, Robert, Liesber,
hoger administatief personeel,
geboren te Hasselt op 2l juli 1966,
wonende te3520 Zonhoven, Grote Hemmenweg,30,
Belg.

24.'H[ILSMANS Marie-Ciaire, Jeame, palmyr4
gemeentebeambte,
geboren te Zonhovenop25 augustus 1954,
wonende te 35 1 1 Hasselt, Nieuwsfaat, Z0Z10A07,
Belgische.

25. DE \ryOLF Ellen,
identiteit niet nader te bepalen.

26, MAAS Peter,
identiteit niet nader te bepalen.

27. VANROSSLIM Cees,
identiteit niet nader te bepalen.

28. DEKKERS René,
identiteit niet nader te bepalen.

29. HENDRIKS-VAN KEMENADE Jeanne,
identiteit niet nader te bepalen.

30. YAN DE LOO Peet,
identiteit niet nader te bepalen.

3I. VELDMAIJER G.,
identiteit niet nader te bepalen.

32. VAN DEN BERK - VAN DEN LAAR Henriette,
identiteit niet nader te beoalen.

33. SCHRIEK Piet,
identiteit niet nader te bepalen.

34. COMPAGNE Freek,
identiteit niet nader te bepalen.

35. JORRITSMA John,
identiteit niet nader te bepalen.

36. VAN DE BIGGELAAR Mies,
wonende te 5491XD Sint-Oedenrode (Nederland), 't Achterom 5a,
identiteit niet nader te bepalen.

37. vAN DE BIGGE";Robgri,
identiteitniet nader te bepalen.

38. VAN AARLE Erik,
identiteit niet nader te bepalen,
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39. VAN ÁÁRLE Ad,
identiteit niet nader te bepalen.

40. VAN ÁARLE Leo,
ídentiteit niet nader te bepalen.

41. VAN HOEK F.M.,
identiteit niet nader te bepalen.

42. KNEEPKENS A.M.E.,
' wonende te 5262 LN Vught (Nederland), Hoevensestraat, 11,

identiteit niet nader te bepalen.

43. WENSTNG S.A.,
advocaat
identiteit niet nader te bepalen.

44. VAN DER DONK Menno,
identiteit njet nader te bepalen.

45. KOOISTRA C.,
identiteit niet nader te bepalen.

46. JANS Henk,
medisch milieukundig arts,
identiteit niet nader te bepalen.

47. FONWLLE Roel,
identiteit niet nader te bepalen.

48. OERLEMANS Jan,
identiteit niet nader te bepalen.

49. WERTELAERS Patrick,
identiteit niet nader te bepaien.

50. RONDEEL Ferry,
identiteit niet nader te bepalen.

51. DUYNSTEE Dries,
identiteit niet nader te bepalen.

52. GAALMAN A.A.B.,
identiteit niet nader te bepalen.

53. ONBEKENDE,
in de kiacht met burgerlijke partijstelling aangeduid ais:
"Opvolger van MOL Harry, reeds overleden bedrijfsarts die werd ingehuurd door Philips
Medical Systems Nederland E.V.',
identiteit niet nader te bepàlen.

54. KRAAKMAN F.A.J.,
identiteit niet nader te bepalen.

55. SPAMNKS Tobn,
identiteit niet nader te benalen.
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56. BOYEN Denis, Polydore, Alfons,
procureur des Konings,
geboren te Mechelen-aan-de-Maas op 25 juli 1936,
wonende te 3600 Genk, Europalaan, 109/8U04,
Belg.

57. DELBROUCK lvo, Frederik, Emiel,
prccureur des Konings,
geboren te Tongeren op 21 december 1949,
wonende te 3700 Tongeren, Bilzersteenweg,Z|,
Belg.

58. DEBAENST Martina ftes1ania, Corneli4
rechter,
geboren te Veurne op 28 oktob er 7952,
wonende te 3740 Bilzen, Pannenovenstraat, 7,
Belgische.

59. RASKIN Elisabeth, Maria, Placidia,
rechter,
geborente Hasselt op 8juni i965,
wonende te 37 40 Bilzen, HospitaalstraaÍ, 8,
Belgische.

60. TURTELB O OM Annemie,
lerares,
geboren te Ninove op 22 november 1967,
wonende te 200 0 Antwerpen, Frankrijki ei, 1 04 /32,
Belgische.

In verdenking gesteld van:

Als dader ofmededader, hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uiwoering
rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodaníge huip te
hebben verleend dat het misdrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen worden gepleegd, hetzij
door giften, beloften, bedreigingery misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of
arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt.

AIlen

Te Zonhoven en bij samenhang te Brussel, gerechtelijk arrondissement Brussel, tussen
22 jrnurn 2013 en 29 januari 2013

Á/ Met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, in handels- of bankgeschriften of
in private geschriften valsheid te hebben gepleegd door valse handtekeningen, door narnaking
of vervalsing van geschriften of handtekeningen, door overeenkomsten, beschikkingen,
verbintenissen of schuldbewijdingen valselijk op te maken of aclÍeraf in de akÍen in te
voegen, door toevoeging of vewalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten
doel hadden op te nemen en vast te stellen, namelijk met een niet nader te bepalen bedrieglijk
opzet of oogmerk tot schaden een bevel orn het grondgebied binnen de dertig dagén te
verlaten opzichtens de heer Van Rooij Adrianus en zijn echtgenote J.E.M. Van Rooij van
Nunen te hebben opgesteld, dan wel doen of laten opstellen, dit op valse gronden (zie
bladzijde 5,22 en73 vande klachtbrief d.d. 12 juni 2013).
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Bij-samenhang te Kortessem, gerechtelijk arrondissement Tongereno en/of elders in het
Rijk, tussen l januari 1986 en 13 juni 2013

Bl Zelfs zonder de bedoeling een misdrijf in het raam van een criminele organisatie te plegen
of daaraan deel te nemen op één van de in de artikelen 66 tot 69 van het Sdafwetboek
bedoelde wijzen, wetens en wiilens betrokken te zijn geweest bij een criminele organisatie,
zijnde een gestructureerde vereniging van meer dan t*"" p"rroo"n die duurlin deli;d, met als
oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met
gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere staf, om direct of indirect
velmogenwoordelen te verkrijgen, waarbij gebruik gemaakt wordt van intimidatie,
bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of comrptie, of waarbij cómmerciële of andere
structuren worden aangewend om het plegen van de misdrijven te verbergen of te
vergemakkelijken, en waaryan het feitelijk oogmerk niet uitsluitend politiek,
vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdiensiig is of die niet
uitsluitend elk ander rechtmatig oogmerk nastreeft, namelijk betrokken te zijn geweest bij een
criminele organisatie met het oog op het plegen dan wel instand.houden van steáebouw- enlof
andere misdrijverU waaronder valsheid in geschriften (zie A) en oplichting (zie C).

Te Zo;nhoven en bij samenhang elders in het Rijk, tussen 1 januari 1986 en 13 juni 2013

C/ Met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoord e, ztch
gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbewijdingen te hebben doen
afgeven of leveren, hetzij door het gebruik maken van valse narnen of valse hoedanigheden,
hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan vaa
valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een
goede afloop, een ongeval of eaige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten
of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de
lichtgelovigheid, namelijk zich ten nadele van de heer Van Rooij Adrianus niet nader te
bepalen goederen ofgelden te hebben doen overhandigen.

De zesendertigste en de zevenendertigste

Te Sint-Oedenrode (Nederland), tussen l januari 1986 en 23 april2010

I)/ Gepoogd te hebben, doodslag, zijnde opzettelijk doden met het oogmerk om te doden, te
plegen op de personen van de heer Van Rooij Adrianus en mewou\r/ J.M. Van Rooij-Van der
Heyden, waarbij het voornemen om een misdaad te plegen zich heeft geopenbaard door
uitwenclige daden die een begin van uitvoering van die misdaad uitmaakten en alleen ten
gevolge van omstandigheden, van de wil van de dader onafhankelijk, zijngestaakt of hun
uítwerking hebben gemist.

Te Sint-Oedenrode (Nederland), tussen 1 jànuari 1g86 en 13 juni 2013

E/ Met behulp van geweld of bedreiging, andermans roerende eigendommen te hebben
vernield of beschadigd, namelijk niet nader te bepalen goederen, toebehorend aan de heer Van
Rooij Adrianus.

Te Sinf-Oedenrode (Nederland), tussen l.januari 1986 en 13 juni 2013

F/ Mondeling, onder een bevel of onder een voorwaarde, de genaamde Van Rooij Adrianus te
hebben bedreigd met een aanslag op personen of op eigendommen, waarop een criminele straf
gesteld is.
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De achtendertigste, de negenendertigste en de veertigste

Te sint-oedenrode (Nederland), tussen l januari 1986 en t3 juni 2013

GtOprnttel.ijk of door gebrek aan vootzoÍg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben
gepleegd op:

'artikel 4$ 1 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende milieuvergunning en op artikel J q:
6 bis 6l * van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 febru Nl lggl houdende vaststelling
van het Vlaams Reglement betreflende de milieuvergunning fVlarem I) door zonder
voorafgaande en schriftelijke vergururing yan de bevoegde overheid een iruichting te hebben
geëxplo.iteerd

en/oí

-aÍikel 4$2 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende milieuvergunning en op artikel 2gl
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement beheffende de milieuvergr.rnning (Vlarem I) door een inrichting die
behoort of na de geplande verandering blijft.behoren tot de derde klasse, te hebben
geëxploiteerd, zonder daarvan vooraf melding te hebben gedaan

deze feiten zijn straJbaar gesteld door artikel 16.6. LS 1, Iid I van het Decreet van 5 april
I995 houdende algemene bepalingen inzake mílieubeleid

namelijk:

het in werking hebben en houden van een houtimpregneerbedrijf zonder de vereiste
vergunningen, dit in skijd met het besternmingsplan buitengebied met veronteiniging van de
grondeigendommen van de heer Van Rooij Adrianus.

In hgofdorde: vóor ïyaf betr.gft de teUl.astelegginggn A., F. C alsook D.. S. Len G

Overwegende dat de burgerlijke partijen in hun klacht onder het nummer "20." ook andere,
niet bij naam genoémde personen als mededaders viseren, dit onder de noerner "de overige
betrokken personen, organisaties en instanties, zoals blijkt uit de bijgevoegde feitelijke
onderbouwing deel 1 tot en met deel3";

Overwegende dat de saisine van de onderzoeksrechter "iÍr rem" bepaald wordt en niet'1n
personam";

Ovehvegende dat de burgerlijke partijen op basis van de klachtbrief dd. 20 juni 2013 alsmede
het gevoegd stukkenbundel ook megistraten en eveneens een minister in fi:nctie als
mededaders weerhouden

Gezien immers de burgerlijke partden in hun klachtbrief (op blz. 1) specifiek vermelden dat
staÍklacht gedaan wordt voor de zaken gekend onder de volgende nummers :

1, referte FD66.99.2/1 1 vanhet Federaal Parkette Brussel
2. referte 1998/PGA/1 130-20111Af,23121 van het parket bij het Hof van Beroep te

Antwerpen
3. refErte FD30.99.15lI2vanhet Federaal Parket te Brussei
4. not. nr. HA.45.FI J961/12 van het parket te Hasselt;
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Overwegende dat het dossíer 1998/PGA/1 130-2A11/A823/27 een onderzoek betefr
optt:ht"lt magisk3terr welke het voonecht van rechtsmacht genieten, dit conform artikel 479
van het Wetboek van Strafuordering;

overwegende dat het in dat dossier immers om de volgende personen gaar

de heer emeritus Procureur des Konings Denis Boyen
* de heer ere-Proeureur des Konings Ivo Delbrouck

mewouw Martine Debaenst, wederechter in het kanton Borgloon
mevrouw Elisabeth Raskin, jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren;

Overwegende dat deze personen derhalve onder de nummers 56, 57,58 en 59 vanhuidiee
vordering opgenomen werden;

Overwegende dat de feiten welke in voornoemd dossier 1998|PGN1130-201 I/A823/27 aan
deze personen ten laste gelegd worden, thans onder de tenlastelegging B weerhouden werden
en dat deze feiten tsvens oniosmakelijk verbonden zijn (samenhangend) met de feiten zoals
voorzien onder de tenlasteleggingen A en C;

Overwegende dat bovendien, voor wat betreft de feiten der tenlastelegging A, uit de
klachtbrief dd. 12 juni 2013 blijkt dat ook mewouw Annemie Turtelboom als mededader
geviseerd wordt (zie onderrneer bladzijde 23, tweede paragraaf der klacht);

Overwegende dat betrokkene in huidige vordering derhalve onder het nummer 60
weerhouden werd;

Dat betrokkene evenwel een in functie zgnde minister van de Federale regering is, te weten
minister vanjustitie;

Overwegende dat er een volstrekte onmogeiijkheid is om zich tegen deze persoon burgerlijke
partij te stellen voor de onderzoeksrechter, dit gelet op artikel i03 van de Grondwet alsmede
de bepalingen van de bijzondere Wet van 25.06.1998 tot regeling van de stafrechtelijke
veÍantwoordelijkteid van ministers;

Dat om al de hoger venneide redenen en conform artikel4Tg Wetboek van Stafuordering
aismede artikel 103 Grondwet de onderzoeksrechterrptione personae
niet bqvoeed is om kennis te nemen van een klacht met burgerlijke partijstelling tegen de
voornoemde magistraten en minister;

Dat dezeonbevoegdheid zich tevens uitstrekt tot alle andere personen die bij samenhang in de
klacht met burger$ke partijstelling geviseerd worden en bijgevolg in de strafvervolgiag voor
de aangekaarte feiten/teniasteleggingen (in casu de tenlasteleggingen A, B en C) betokken
zijn (cf. artikel 482 bis Wetboek van Stafvordering);

Dat deze onbevoegdheid zich daarenboven ook uitstrekt tot de oyerige tenlaFtelegginggn D tot
en met G gelet op de same**g;

Dat dienvolgens de burgerlijke partijstelling in haar geheei niet ontvankelijk is voor wat
betreft de totaliteit der tenlasteleggingen A, B, C, D, E, F en G;

0.["dergeschikt: voor wat betreft de"tenl4st_elseflingen D. E. F e4.G.

Voor zover als nodig, indien geoordeeld zou worden dat de feiten der tenlasteieggingen D, E,
F en G, niet bij samenhang verbonden zijn met de overige feiten waarin magistaten dan wel
een minister in functie geviseerd worden (de tenlasteleggingen A tot en met C), en de
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onontvarkelijkneid op grond van de onbevoegdheid ratione personae zic,h niét tot de
tenlasteleggingen D tot en met G zou uitstekken, dient vastgesteld dat de feiten der
ten1asteleggingenDtotenmetGa1Ieszinsgepleegdwerdente@en
dat de personen die door de burgerlijke partijen als daders dezer feiteq;mm;d"n

b v , - s v v 4 v , r v

(zijnde Van den Biggelaar Mies, Van De Biggelaar Robert, Van Aarle Érik, V., Aarle Ad en
Van Aarle Leo) ni verbl s in Belsi
hebben:

Overwegende dat de bepalingen uit de Voorafgaande Titel van het'Wetboek van
Stafrordering het niet toelaten aan de Hassel.tse rechtbanken om zich terzake ratione_-l_oci
bevoegd te verkl?r.en om kennis te nemen van deze feiten;

Overwegende dat ook in dit geval, in ondergeschikte orde, dient vastgesteld dat de burgerlijke
partijstelling voor wat betreft de feiten der tenlasteleggingen D tot en met G niet onWanketijt
is;

Gelet op de artikelen i0 (e.v.) van de voorafgaaade Titel van het Wetboek van
strafvordering, de artikelen 63,127,226,227, 479 en482 bis van het Wetboek van
Stra&ordering en artikel 103 van de Grondwet alsmede de bepaling€n van de bijzondere V/et
van 25.06.1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwooia.fim"ia van milnisters.

VORDERT dat het de raadkamer behage, na de onderzoeksrechter in zijn verslag en de
burgerlijke partijen iu hun middelen en besluiten te hebben gehoord,

- in hoofdorde te verklaren dat de burgerlijke partijstelling voor wat betreft de feiten
der tenlasteleggingen A tot en met G niet onfyankelijk is gelet op de onbevoegdheid
ratione personae,

- minstens ondergeschikt te verklaren dat, naast de ononfyankelijkheid der burgerlijke
partijstelling voor wat betreft de feitcn der tenlasteleggingen A, B en C wegens
onbevoegdheid ratione personae, deze burgerlijke partijstelling tevens niet ontvankelijk
is voor wat betreft de feiten der tenlasteleggingen D, E, tr' en G wegens onbevoegdheid
ratione loci,

- de onderzoelarechter alhier van alle andere eu verdere ambtsplichten te
ontslaan,

- het dossier nadien te doen overmaken aan mijn ambt teneFnde te handelen als naar
recht.


