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Afgegeven met ontvangstbevestiging 
 
Aan Procureur-generaal van het Parket  
bij het Hof van beroep te Antwerpen,  
namens deze Advocaat generaal Michel Salden 
Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen  

Hazendansweg 36A  
3520, Zonhoven (België) 

Datum: 27 december 2012  
Dossiernummer: 2012/PGA/003 472 (Antwerpen) 
Notitienummer: HA.36.F1.5497-11 (Hasselt) 
Ons kenmerk: HVB/EKC/NCF/271212/B 
 
 
Geachte Advocaat-generaal Michel Salden,   
 
Mede namens Verbeek Erik, wonende te Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac; Van Rooij 
Adrianus, als politiek vluchteling (die op 6 mei 2010 politiek asiel heeft aangevraagd) wonende aan de  
Hazendansweg 36A te 3520 Zonhoven; No Cancer Foundation vzw gevestigd aan de Paul 
Bellefroidlaan 16 te 3500 Hasselt en VERIMMOBAN NV, Dikke Linde 10, 3640 te Ophoven, vindt u 
bijgevoegd ons verzoekschrift d.d. 27 december 2012 (kenmerk: EKC/NCF/271212/B) om bijkomende 
onderzoekshandelingen te (laten) verrichten, welke reeds in onderzoek zijn bij federaal magistraat 
Lieve Pellens, parket Brussel onder referte FD30.99.15-12 LP-mv, welke is overgemaakt aan de 
procureur des konings Marc Rubens te Hasselt en daar reeds in behandeling is genomen onder 
nummer HA45. F1.7961-12 met bijbehorende producties achter tab A t/m tab W (zie bijlage).  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan de procureur- generaal, namens deze advocaatgeneraal Salden Michel, 
van het Parket bij het Hof van Beroep te Antwerpen gericht.  
 
Gezien de daarin genoemde feiten hebben wij de correctieve rechtbank van de Eerste Aanleg te 
Hasselt verzocht om het volgende te beslissen: 

1. dat het Hof van Beroep van Antwerpen niet bevoegd is om op 2 januari 2013 arrest te wijzen 
in het dossier Notitienummer: HA.36.F1.5497-11. Dit omdat dat een dossier betreft in het dit 
dossier met Notitienummer: HA60.LI.19356/09.  

2. dat bijkomende onderzoekshandelingen moeten worden verricht onder referte FD30.99.15-
12 LP-mv (parket Brussel) en Notitienummer HA45. F1.7961-12 (parket Hasselt), waaraan 
de volgende nummers moeten worden gevoegd: Notitienummer: HA.36.F1.5497-11 (parket 
Hasselt), AR nummer: 2012/AG/143 (Arbeidshof Gent) en AR nummer: 10/1278/A 
(Arbeidsrechtbank Gent) en als één geheel moet worden onderzocht.  

 
Gezien bovengenoemde feiten bent u niet bevoegd de zaak met dossiernummer: 2012/PGA/003 472 
op 2 januari 2013 om 14.00 uur in behandeling te nemen. Wij verzoeken u dan ook dat niet te doen 
aan ondergetekenden dat per kerende aangetekende brief schriftelijk te bevestigen.  
 
In afwachting van uw spoedige beslissing, verblijven wij; 
 
Hoogachtend,  
 
Ecologisch Kennis Centrum BV 
Voor deze 
 
 
 
A.M.L. van Rooij                                                                               Van Rooij Adrianus 
directeur   
 
 
 
 
No Cancer Foundation vzw                                                               Verbeek Erik  


