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WOÍIDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artllel !. Voorwero von dc qJefg.enkomst

Dê','erhr.rurder geefl in huur oon de huurder, die oonvqqrdi, de woning
gêkrgen te 3520 Zonhovan,Hozendonsweg 3ó A
, onrvqttende inkomhol,living met open keuken,bodkomer en ? sloopkomers.
Bijci'a woning hoort een buitenberging.

Por'ijen hsbben de toestond von het verhuurdê goed tegensprckeliJk voslgosteld in de
plo':rtsbeschrlJving en zjj orksnncn dot deze beontwoordf oon de vereístcn lnzokc veiligheid,
gezondheid en bowoonboorheld die in bljloge oqn deze overeenkomsl wordcn gevoegd.

Arti 1lel,?,, HooÍdveÈllif ol oqtj

Doi,' huurovereenkomsf heeÍt betrekking op êên woongeÍegenheid dic de huurder Ên zijn gezin qls

hooldverlclijfploots zolgebruiken, Het is de huurder verbodan oen deel von de woning te besiemmen
voc,r de uiloeÍening von een hondolof ombochl of enigc ondere beroepsocllviteil en zol de
hur.r'gotdon fiscooÍ niel inbrengen ols beroepskost. Hel is de huurdcr vcflcoden onderdok le
venichofÍen oon personên dic geen deet uÍlmoken von zij gezin, behoudens voorofgoondelijk en
schriffclijk okkoord von de verhuurder.
In g,3rsn-gsyol kon de huurder deze beslemming wijzigen of zich beroepen op de stiln*ijgende
loe:,temmlng tezoke von de verhuurder.
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Arfil;e|3. Duur

De lruurovereenkomsl wordt geslotan voor een treriodo von 3 Joor, die lngooi op I Jonuorl 201I om te
eincl,igen op 3'l decemboÍ 2013

De ltuurovereenkomst zol slachts boëíndigd worden door een opzegging bii oongelekende brÍof,
door een von beide port1en, ton mlnste 3 moondon voor het beëindigen von de poriode von 3 joor,
te n:kenen vonof de dolum von de ondertekerrlng von de huurovereenkomst.

De ltuurovereenkornst kon slechts éénmaol, enkelschriffelíik en onder dozelfde voorwoqrden, wordèn
verk:,ngd uonder doï de totole duur von de huur longer don drle joor mog zijn.

Indir:,n de huurder no het verslrijken von de huurlermljn hei good blijft bewonerr zonder vezet
voh,vêgê de verhuurdor. oÍ bij gêbroko ocn een tijdíge opzeg, don wordf de huur omggzêt in een
storrlqqrdhuur von negen joor, le rekenen von dc dotum wqarop de oonvonkel'rjke
huu,cveÍeenkomst von korte duur in werkÍng Ís getreden.

In g:rvol de huurder om de vêrvroegde verbreking von onderhqvige huurceel vorzoekf. zol hij, vqn qlle
verprlichtingen voorfspruifend uil deze overeenkomsl ontlosf zijn, vonof do dog von het wëdêr in huren
von hef goed door een nieuwe door dc verhuurder on Cenlury2l Axlon Voslgoed oonvoorde
huu,der, onder ultdrukkeliJke voorwoorde vonof novolgende bedrogen le botolen:
- r\llG huren, beÍostingen,losten en qndere evenlueol vcrschuldigde bedrogen.
- .)e eventuele koslcn von in ordestelling vqn hef eigendom, berekend volg€ns een

:rlootsbeschn1víng op gemookt op kosten von de huurder.
- iien vergocdlng gelijk oon drie. twee of één moond huur indion de huur beëindigd wordi fi1'dens

'ret eersle, tweede oÍ derde joor, en dit oqn de vêrhuurder.

Arfll;eI4. Huurprll:

Oe l',uurprijs bedroogf 5C0 ÉUR per moond en is op voorhond en ondoelboor verschuldigd te betolen
de ste von elke moond. Ín dlt bedrog djn de provisies voor kosten en loston nlel bcgrepen.
Behoudens ondersluidendo ondenlchtlngen von dc verhuurder, zoldc huurprljs betqqld worden door
storing of overschrflving von hof bedrog op
het rekeníngnummêr 068-2441017-39 von Ccnlury 21 Axion Vostgoed b[ dc Dexio Bonk.
Alle door dc huurder verschuldigde bedrogen dle nicl tfldig betoold zijn, brengcn von rechtswêgê ên
zon,:lêr ingebrekestelling cen intoresf op vqn ráén procent per moond. en eón forfqltoiro vorgoeding
geli li oon l0 % von de huurprijs per verstuurde oonrnonirrg ols odminlstrolÍe- en innlngskosfen.

Eve"r'tuele gerechtskoslen on/of odvocqqt kosten voor hct innen von de ochtentollige huur vqllen len
lqstr:, von de huurder.
De rruurdcr verkloort in kennis le zijn doi de lijdige betoling von de moondolijkse huurprijs en de
oncl,arê door de huurdcr verschuldigde bedrogen door dc vcrhuurder ols êen essoniiële verbintenis
von de huurder wordl beschouwd, zonder dcwelke onderhovlge overeEnkomsf niel zou din goslolon.
Erurrrdf dqn ook uiidrukkelijk overeengekornen dot do niet-nokoming vdn dczo verbintênls ols een
emr;'lige controctuele lekorfkoming dieni te worden beschouwd. die de onïbinding von de
ove reenkomst rechtvoordigt.

AÉll1;ol 5. lndexerlns

De 'roger bedongen huurprils is gekoppeld qon de ttgezondhsidsindexr conform orïikel l728bis
Bu41erl-rjk Wetboek en zol oongepost worden volgens de formule:

oorrgeposte huurprijs =
oonvongsindexcijfer

De bqsishurJrpn'js ls de huurprijs varrneld in daze huuroverccnkomst.
Als .rleuw indexc'tjfer geldt de gezondhaidsindex von de moond vooroÍgoond oon dlc von de

-- ' fo,rpossing 
von de huurpriis.
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Als ttonvongsindexcijfer geldt het indexcijfer vqn dg moond die de ondertekening von deze
huu,"sv6rs6nkomst voorofgoot, dii is 113.s5 voor de mqond novcmber 2010
De rrorrpossing von de huurpriJs gebeurl len vroogstè loorlijks op de verjoordog vcn de
inwr:rkingtreding vqn de huurovereenkorïlst, dil is op l Jonuorl 201 I
{dor;l en moond vonof wonneer de huurder hot genot heeÍl vqn het goed).
Dez:r oonpossing dienl uitdrukkelijk door de belonghebbende port'rj tà woáen govroogd.
Een looltijdig vozook hooff aon terugwsn(ende kqcht von s moonden.
Indir:rn hel gebruik von dÊ gezondheidsindex niet meer woitelijk verplichl is, zdl de oonpossing von de
huur'icrijs gebeuren op grond von de Índex von de consumplÍeprijzen,

Artil;el d. Herzienins voq_dp hp_rlÍprUï

Tuss*n do negende en zesde moond voor het verrlrijken von de eerste of Íweede driejorige periode
kunlien de huurder en verhuurder ovsreenkomsn dot do huurpriti wordl henien.
Wottnear huuÍder en verhuurder niel tot ecn okkoord komen, habben z'rj het rgcht lussen dc zcsdc cn
denle moond voor het vêctÍljken von de driejorigo pêriode oqn de vrederechler eon hezioning von
de lruurprfs tê vrogen:
- de r verhuurder of huurderwonnecr Íj oonlonen dot de normole huurwoqrde vqn hgt gehuurde
goetJ fen gevolge von nieuwe omstondlgheden fen minsle 20 percenl hoger of loger is don de op
het líJdslÍp von de indioning von hel vezoek eÍshore huurprijs;
- d(, vefiuurder wonneer h'tj oontoont doi de normole huurwoorde von hel gehuurde goed ten
gevolge von werken die op zlrr kosten ln het gohuurdo goed zijn uilgevoerd, mêl ton minsle l0
pror:enï von de op hel tijdsfip vqn de indiening von hel voaock oisboro huurprljs ls gestegen.

Artillel 7. Huunrrqoóorg

De lruurder dient qls huurwoorborg hct bedrog von l0ó0 € te belolen. Dif bedrog zot hem worden
teruggeslort no hel veÍstrfiken vqn dit controct cn nodol de eigenoor dc volledlgc noleving von elko
veqtlichfing vqn dê huurder heeft vostgesteld. Dlt bedrog kon in gccn gevoloongewend worden om
huu'of lqst€n le beiolen. De huurwoorborg wordl op een geblokkeerde rckening

8E 8tl-7380-29228?50 geploolst in de vorm von s6n veaekeringsbon bijn.v. Korfino.life Minister
LieE,rertÍoon 10 te 8500 KoÍfÍijk, op noam von dc huurder (Zie bijloge).

ïot;:ekerheid von nokorning door de huurder von de vorbintenissen die voortvloeicn uit onderhovigo
huu'overeenkomst, is do huurder gehouden een woorborg le sfollon von een bedrog von twoe
mor:rnden huur., zowelwol de hoofdsom ols de intoresten bctreÍt, mog niet worden beschikt ten bqte
vqn de veÍhuurder of de huurder, don op voorlegging oÍwelvcn een schriftelifk okkoord, opgemqqkl
no ()ie beëindiging von de huurovereênkomsÍ, of von een ofschrift von oon rechierlijke beslÍssing.

AÉ-ll1el 8. Belssllnqqn,?n tqk+en

Alle belsstingen ên loKen von gemeentelijko, provÍnciole, gewesielllke, federole overheden of
onclpre openbore besiuren, met uilzondering von do onroerende voorheffing, die nu of loler hêl
verlruurde goed beaarqren, vollen ten losle von de huurder in vorhouding toï ljn huur en de duur vqn
z'jn rewoning.

fg[l 3el 9. PlootsbÊtchtilvino

Voorqfgqqnde oon de ingebruiknome von hel gohuurde goed, of tijdens de eerste moond von
bev,'oning, zullon huurder en verhuurder op tegensprekelijke wijze en op gemeenschoppelijke kosten
eer ornsfondige'ploofsboschríjving blj intrede' opmoken.
Dezr; zql ols zodonig deel uitmqken von de huurovereenkomsl en somèn mef deze ovcíeenkomst
ger :|glstÍgcÍd worden,
De ,ruurder erkenl hel verhuurde goed in goede sloof von onderhoud te hebben onlvongen en geen
onclere zichtbqre gebreken ie hebben vostgesield don diegene dio vormeld zijn ln dc
plo:rtsbeschriJvlng bij intrede. De huurder erkenf isvens dol het vefiuurde goed boonlwoordt oon dê
verr:,isfên inzoke veiligheÍd. gczondheid en bewoonboorheid.
lndirrn oon het verhuurde goed belongrijke wijzigingen zijn oongcbrocht nodot de plooïsbeschrijving
blj trircde von de huurder is opgemookt, kon clke pqrtij eisen dol op tegonspíook en voor
gerneenschoppolijke regeling een bijvoegselbii de plootsbeschrijvtng b'rjintrcde wordt opgemoqkï.
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Bijh,:rt einde von de onderhovige huuroveÍeênkomst zolde huurder hel vorhuurdo goeO
Íerur;pegeven zoqls hij het volgens de plootsboschrijving bijÍntrede heEft ontvongo;. uitorlijk binnen
dc liif werkdogen vonoÍ de dag no het veÍlot€n von het verhuurde good worctf tussen porïiJen op
tegttnsproQk en voor gomoonschoppellke rekening o€n omstondlge plootsbeschr'rjving opgestetd.

De t€rhuurder en huurder geven hierbijopdrochÍ en mqndotêrËn óon Century 2l Axion Vcstgood
een ploolsbeschrijving oF le mqken zowet bïJíntredon ots b'rjuittreden vqn boven vennold gocd.

AÍlllPl t0. Onderhoud en herstelllnsen

De truurdor vedrindt zich ertoe hei verhuurde pond goed le onderhouden en hel bijhet einde von de
duu'terug te geven in de sloot zools blijkt uil de plcofsbêschr[ving.

De ltuurder verbindi zích orfoo ollc herstellingerr die krochtens de wct of de gebruiken ten losle von
de ltuurder zrln, te zullen ulfvoeren. Hij zol ook de sndero herstellingen ultvooron, voor zover zll
vêrc r)t'Zoakl werdan doór zijn elgen fout of door de Íout vqn een pàrsoon, dier of zoqk voor dewelke
hlj nrool instoon. De verhuurder is uitsluifond gehoudcn tof do grote hentetllngen oqn hol gebouw
Op t;troffe vqn schodevergocding zol de huurder de verhuurder onverwfld veÍwifllgen bÍj
oonl;elekende brieÍ von elk schodegevolwoorvon de herslelling ten losle vqn de
verl-r.lurder Ís.

Bovr:,ndien zol de huurder de verhuurder en/of ljn vertegenwoordiger In de gclegenheid slellen elk
sch<tdegevol to ondoaoeken en eveniuoel de nodigE wcrkcn fe loten uitvoeren.
Zelfs ols de herstellingsweftcn ultgcvoerd door de verhuurder mecr don veertig dogen duren, kunnen
zj gr:ren oonleiding geven toi schodevergocding voor de huurder.

AÍlllsl 1 l. Overdrocht von huqÍ..Ê.n,ondcrhuur

Hel |:i de huurder verboden de huur ov6r te drogen zonder de voorofgoonde en geschreven
toel:rting von de verhuurder. In gecn govol zol de huurder dch kunnen boroepcn op slilzwUgcndc
toerlemming. Het is de huurder eveneens voÍboden het goed gedeeltelijk onder ts vorhuren zonder
de r.oorofgoqndc en geschreven toesfgmming von de verhuurder en orrkel op voorwqqrde dot hij
hoi :rverige gedeelle von hot gehuurdo goed verder gebruikt ols hooÍdverblijfploots. Dc duur von de
ondrrrhuur zol nooít de duur von de hoofdhuur overschriJden.

Artlt;al 12. Korten en lqlïÊn

Het rrerbruik von wolcr, oloklríciteit, gosolie, gos, tv-distributie, telefoon en dergclijke meer, evonols de
huu'en de koslen von de meters en ioostellen, zools obonnemoni, ploolsing, oÍslultlng of vorvonging
bij cpnoming von de stonden, zljn ten loste von de huurder en dlenen door hem le worden
ofgr:'sloten.
De lruurder dientJoorl'rjks op zijn kosten de kefelvon de conïrole vonvormíng en dc
schí:'orstenen te reinigen. De dokgoten cn de oqlpul dienen regelmotig geledigd te worden om
versloppingon to voorkomen. llet onderhouden von de tuin, snoeion von hogon en bomen, moqien
von hel gros en wieden von hot onkruid. Deze reinigingen dicnen ook uifgovoerd fe worden bii hef
vsrl,:rÍon van het gehuurde goed.

Ng[!5el ]4 Veqeketlnoen

Geriurende de gonsc duur vqn onderhovige huurovereenkomsl zol de huurder voor de volle
bourwqqrde von hel verhuurdo goed een brondveackcrÍng (woler- en stormschode inclusief)
ofslrriten, die ook {n oonsprokelijkheÍd ols huurder on olle huurrisico's dekt noost brond zools
wolr:rschodc en glosbreuk, Hot verhool von derden dient mee verzekerd te z'rjn. De huurdor zol binnen
de tr'roond no ondertekening von onderhovige huurovcreenkomsl een kople von de veaekerïngspolis
en rJc betoqlde veaekeringskw'rjting ovcrhondigon don Century 2l Axion Vostgoed.

Indign êr êen gemeenschoppelijke polis bestoot, is do huurdor er foe gehouden ziJn oondeel hlcrin to
bot:llen. onverminderd de verplichting op zijn kosten een gebeurlijke qqnvullondo dekking le loten
wor:rrborgen indien zulks nodig mochl blilken.

Atlllg:el '13 * Huisd.lercn
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Huisdíeren zijn enkeltoegelolen mils hel schriÍtetijk okkoord von de eigenoor.

S$l<Êl 16. VeronderÍnoon ggn hei oehuurde ooed

De huurder mog geen verqnderingen oonbrengen oon het gehuurde goed zonder de vooroÍgoondeen !)eschrêven loeloflng von de verhuurder of de l0eloting von de vrÊdgrechfer.

l!.t.tlt huurder hef goed ïoch wijzigf, zondor dezc tooloilng to hcbbon bekomen, mog de verhuurdêr.biJ ltet einde von de huur, hotzii hei goed oqnvoorden tn zÏn nieuwe stoot zonder enige vergoedlngvertchuldigd fe z[n oon de huurder, hêtz] von dczc loolsiEeisen dqt hii het goco opnler* i-n .i1n' 
*

oorspronkeÍíjke stoof hersiefi op zijn eígen kosten.

Zijn rrr verqnderingen uitgevoerd met de toeloting von de verhuurder, don komcn zJ b1; het cínde vqnde ftuur von rêchtswege toe oon de verhuurder. ni; moet hiervoor geen vergoedlng betqlen.

Indlr>n de werkerr woortoe de huurder met loesÍemming von'ds verhuurder is overgoon, oonleiding
9ê\'Ên tol hef opstellen vonê9n posfintorventicdosslor, áiont de huurder ols bouwnàer 611ê wottctÍjkc
verl:rlichllngcrr ler aoke op zijn kosten no lê levcn en het met betrekking toi dàze wert<en opgesleldeposlinterventiedossier oon de verhuurder le overhondigen. Indien er vàor het verhuurde goed eenposlinterventiedossier werd opgemoskl, verbindf de vèrhuurder dch er ook loe dit op qorstc vêzoek
v9q de htlurder le a1'ner beschikking tc slellen. Dc huurdor dianf ook een nlsuwe herkeuring von áe
clcl:tÍiciteít uít le voeren en hel oonvrógên vdn een nÍeuw energieprestotiecerilficqqt en dÍt op zij
KOS",3n.

A4!:Êl ló. Aonolokkino - Bezoek - Nqzlcht doo,verhuurder

De rtuurdor zol toelqten dot gedurende elke periode von huuropzeg, olsook ingevol von vàrkoop vqn
het'rerhuurde gocd, ecn boricht vqn verhurlng of vorkoop zol wordén oongoblocht op de meesl
zícf ibore plcois oon te duiderr door de vêrhuurdgr, en doi de vêíhuurdor, don wel de door hem
oortgeslelde derde hel verhuurde gocd met kondidoot-huurders oÍ kondidoot-kopêís zolbczoeken
en t:lit tweemoql in de week gedurende drle opeenvolgende uren, ln gemeen ovcrlog tG bopolcn.
Hef 'voorgoonde ls ook von toeposing in gevolvon veÍkoop von het g-oed. zelfs indiei de verkoop
plorllsvindf meer don drie moonden vóór hel einde von de huurovereenkomst.
De 'tuurder verbindt zich €rloe somen ïe werken mêt dê verhuurdOr in gevol von werkzoqmheden die
ien losle vqllen vqn de verhuurder, mol betrekking tot de toegonkotijkh;id von de plootsen. De
vêrlluurder mog ook ofsproken moken met de huurder met het oog op de controle von de goede
uifv:rering von de veóÍnlenissen von de huurder of om hel goed te tqien be/chflgen door een
pro'irssionoclvosïgoodrnokelqor, een ogont, mokeloor, oonnÊmeí, orchitcct enzóvoort. Hierbijmoet
rekening worden gehouden mêt het privé-leven von de huurder en deze mogelijkhoid moct in'goodo
troL'ar en met de groolste gemotigdheid worden uitgeoefend.

Arlil gel 1 7. Onteioenlno

In gtlvolvon onteigening von verhuurdc goed zolde verhuurder de huurder hlcrvon op do hoogtc
bret''gen, zodot de huurder zijn rechten kon doen gelden tegenover de onlelgenoqr, zonder evénwel
hierdoor hct Íochl op schodoloosstelling von do vcrhuurdcr to vcrmindoron. tn gecrr gevol zol de
huurder uit hoofde von de oni€igening enige schodevergoeding von de verhuurder kunnen eisen.

Artil 5el | 8. Hooldelilkheid

De l'ruurders en hun erfgenomen of rechlhebbenden ten welke iilelook,ljn hoofdelijk en ondeclboor
gelr)uden met bolrokking tof do uitvoerlng von dezs huurovereenkomsl.

Arllllel 19. Woonslkeuze " Buroerliike slond

Zotr,:l voor de duur von deze huurovereenkomsl ols voor olle gevolgen von de huurovereenkomst
noc ien, kiesï de huurder woonsl in het gehuurde goed. tenzij hij bij zijn vcrtrek, qon de veíhuurder een
nietrwe woonstkeuze betekent, die verplichï in Belglë dient te zijn.
lngovol dc burgcrlijkc slond von do huurder verqndert, bijvoorbeeld door huwel'rjk, is h-rj vcrplicht
zon:lêr vennlfl de verhuurder hiervon in kennis lo stcllen.
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,!\rfikel 20, ReotriÍsile
)c registrctio vqn het huurconlrocl, dewelke ,ifsluitend tof huisvesïng von eon gezin of één persoonirrbs5ltn.t' moei geschleden à;t;;;;;uurdáffiïnr.'en à.'i.r-i1n von rwee mognden vonof dsilog von ondórfekêníng von de huurovoieenkomst.
llte huurovereenkomsl.i-orot in.viorËxáiiÈror"n Jàgesterd. Drie doorvon wordcn overhsndigd oon de'erhuurder, één doorvon wordt overhonàigd qon J" hr";;;;Ëi; onccrtct<enrng vorr deItuurovereenkomst' De-vorhuurd"tà àË n"t kontoor dor regishorío drie exemproren von denuurovereenkomst oqnbieden, woorvon twae hem zullen wórden teruggegeven voozien vsn de\"àrmelding vorr de rcglsiroÍíe' rén vondeze oxomploren moet hij don ovcrmoken oon de huurdÊr.It'rdicn ingevolgo een wilzigine 

ilr de *"In-*"ing ót figo"ËróJËqftijoige registrorie toch kosten zoudcnrr;rlronden zijn oon,oe ràglstÀtir, o"n uátn dezs ten rosíe von de verhuurder.ht gevol de huurovereenkómst.w"àotg,Ë;roten vooÍ negón joor, don wer wonneer êenr uurovereenkomsl von,negen loor zou áJn lot stqnd geiËmeÀ;ordt de verhuurdcr erop gewczenctrf bri gobreke oon tfdíge rogishotie de'huurder d;ft;;;;;ráenr.omst kon bcëindtgen zondernt:leving von de gebruirálíikeápzeggi;óstermiJn vqn orÈ máon!"n, on opzeggingsvergoeding.

Do huurder zg]^o]s goronlie 3 moonden huur storten.

;:;ï[:iit::Ííïft"f"ff:ïffikening vqn conrury 2r remo Vosrgoed bewoord brijven rof op

,lll,irïjll:*#1flï:rrrovereenkómsÍ zqtdeze $om worden sebruikÍ om de huur f6 berotcn von dè
BÍ vcrvroegde verbreking kon dit bedrog gebruikt wordên om desc lrodevergoeding/verbrrokingsvergoeOï.nb re veÍêFfonen.

DriEe huurovcrcenkornst word gesloten no.bemlddEling door vostgoedkontoor cenÍury 2l AxÍonVr:stgoed, vertegenwoordigd àoor aË Ààkeroor Trudo Goossens.

o-llgemookl in drie excmproren te Zonhoven op 2l dccembór 20r0Ellia portij verklqort een exomptoar te hebben ontvongen.

goed voor akkOord)

Ei j l : rge l :

Bijlrge 2:

Bljlogg bij hot koninklfik besluit genornón in _uitvoerlng von artiket I i bis, vqn boek ilt. ïífëlVlll, hoofdstuk ll, qfdoring.2, voá he_t burgerlljk wctbo"ek - nrrr*"r.*nkomsten voorwoningen gelegon in hct Vlooms Gewe-st.

koninkl[k besluit von I juli lggT tol voststelllng von do vooít,.looroen wocroon ten minslevoldoon moet ljn wil een onroeÍend goed àot wordr uerrruuà ols noàiáveioriiráo"i, inovercenstemming 2ijn mel d6 elementoire vereisfen inzàÉe veÏigheid, gezonJiiiriJáÀbewoanboorheid.
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Rolnummer 5464

Anest nr.13012012
van 25 oktober  2012

T
A R R E S T

In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 15 december 2010 houdende

instemming met, onder meer, het < Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten

Verdrag tot instelling van de Benelux E,conomische Unie >, ingesteld door het < Ecologisch

Kennis Centrum B.V. ) en anderen.

Het Grondwettelijk HoÍ, beperkte kamer,

samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en

J. Spreutels, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut,

wijst na beraad het volgende arrest :

*

* t



\ , ,

l l

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

BU verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bU op 3Ojuli 2012 ter post
aangetekendc brief en ter griffie is ingekomen op 3l juli 2012, is berocp tot vernietiging
ingesteld van de wet van 15 december 2010 houdende instemming met, onder meer, het
< Verdrag tot hcrzicning van het op 3 Í-cbruari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de
Benelux Economische Unie > (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 december
20ll), door hct < Ecologisch Kennis Centrum B.V. ), met zetel te
NL-5491 XD sint-oedenrode (Nederland), 't Achterom 9a, de vzw < No cancer
Foundation >, mct zetel te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 16, de familie A.M.L. van Rooij,
wonende ï.e 3520 Zo-$glgL&rr!4gryyegff 4, "n 

de famili
HR j4i5ó PatïàïfKió'r'ejj*"aet iput +:.

Op 17 augustus 2012 hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels, met
toepassing van arlikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Grondwettehjk HoÍ, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij eftoe zouden kunnen worden
gebracht aan het HoÍ, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een anest te wijzen
waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vcrnietiging klaarblijkchJk onontvankelijk is.

De verzoekende partijen hebben een memorie met verantwoording ingediend.

De bepalingen van voormelde bijzondcre wet van ójanuari 1989 mct betrckking tot de
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. In rechte

- A -

A.l. In hun conclusies hebben de rechters-verslaggevers vastgesteld dat het beroep tot vernietiging
klaarblijkeh.lk onontvankelijk zou kunnen worden bevonden wegens laattijdigheid.

A.2. De verzoekende partijen brengen daartegen in (l) dat zij de federale Regering reeds op 22november
20 i t hebben verzocht om Nederland voor het Grondwettelrjk Hof te dagen, (2) dat zij op 21juli 201 t het Hof
van Justitie hebben verzocht om Nederland voor het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Unie te dagen en
(3) dat het Verdrag waarmee wordt ingesternd niet rechtsgeldig is.

- B -

B.l. De verzoekende partijen vragen het Grondwettelijk Hof het volgende te beslissen :

< I. dat het op I januari 2012 in werking getreden nieuwe Benelux Verdrag onmiddellijk
moet worden verbroken, daar die in zeer ernstige mate in strijd met de Belgische Grondwet
tot stand is sekomen.



J

II. dat de erkenning van Nederland als lidstaat van de Europese Unie onmiddellijk moet
worden ingctrokkcn omdat Nederland met het opnemen van arlikel 120 in cle Gronclwet, de
overige artikelen uit die Grondwet heeft uitgeschakeld, wat niet mag worden getoetst door een
rechter en Nederland om die reden ook niet over een GrondwettehJk Hof beschikt, waarïnee
in ernstige mate wordt gehandeld in strijd met het Europese Verdrag van Lissabon >.

8.2. Hct Grondwettehjk Hof is bevoegd om uitspraak te doen over beroepen tot

vernietiging van wetten, decreten en ordonnanties (artikel 1 van de bijzondere wet van

6 januari 1989 op het Grondwettelijk HoÍ). Een dergehjk beroep kan met name worden

ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon die doet bhlken van een bclang (artikel 2),

en dit binnen een termijn van zes maanden of, indien het gaat om een akte houdende

instemming met een verdrag, binnen een termijn van zestig dagen na de bekendmaking van de

betrokken wettelijke norm (artikel 3). Het beroep tot vernietiging wordt bij het Hof aanhangig

gemaakt door middel van een verzoekschrift (artikel 5), dat het onderwerp van het beroep

vermeldt en een uiteenzetting van de feiten en middelen bevat (artikel 6).

8.3. Het Hof is niet bevoegd om de gevraagde beslissingen tc nemen. Zelfs indien het

verzoekschrift wordt opgevat als een beroep tot vernietiging van de wet van 15 december

2010 houdende instemrning met, onder meer, het < Verdrag tot herziening van het op

3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie>, moet

worden vastgesteld dat die wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatblad van22 december

2011, zodat het beroep moet worden geacht buiten de voormelde termijn van zestig dagen te

zijn ingediend. In weerwil van wat de verzoekende partijen in hun mernorie met

verantwoording llken aan te nemen, kan een beroep tot vernietiging niet op een andere wijze

dan door middel van een verzoekschrift bij het Hof aanhangig worden gemaakt.

8.4. Zonder dat het nodig is te onderzoeken of aan de overige ontvankelijkheidsvereisten

is voldaan, is het beroep tot vernietiging derhalve klaarblijkelijk onontvankelijk wegens

laattijdigheid.



Om die redenen,

het Hof, beperkte kamer,

met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

verwerpt het beroep.

Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65

van de bijzondere wet van 6januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare

terechtzittin g van 25 oktober 2012.

De griffier, De voorzitter,

F. Meersschaut M. Bossul
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Hof van beroep te Antwerpen
Burgerlíjke griffie, Gerechtsgebouw, Waalseka ai 35A, 2000 Antwerpen
Algemeen +323247 97  11
inrnv juridat. be/be roep/antwerpen

Kennisgeving - Lrt.79Z Cer. lV.
20|4/RWI6.8 I 8_06_20 r4

uw kenmerk

bijlage(n)
I

Kennisgeving - aÉ. 792 Ger, W.

Antwerpen
24 juni 2014

fa-x
+32 3 247 97 86

Mevrouw, Mijnheer

Hierbij zend ik u een afscirrift van het arrest uitgesproken door de achtste kamer op 1 8 juni 2014.

Hoogachtend
de dienst uitvoering

Mevrouw VAN NUNNEN Johanna 
i i

Hazendansweg 36 bus A 
l l{

3520 zoNHovEN | |

ons kenmerk
rolnummer 20i4lRK,/16
titEl VAN ROOIJ AdTiANUS / SNS BANK NV

rechshceks
+32 3 247 97 53

Openingsuren van 08.30u tot 12.30u en van l3-30u tot 16.00u



Kopie
art.792 Ger.W.
Vri jvan gr i f f ierecht -  art ,  280,2" W.Reg.

t}x9306

\

fd 
Nlet aan te bleden aan de
ontvanger

Eindarrest

Áangeboden op

Niet te registreren

Hof van beroep
Antwerpen

Arrest

achtste kamer
burgerl i jke zaken
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Repertoriumnurnmer
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Datum van ultspraak

18juni 2014
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Uitgifte
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€
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/t(
- appellanten,

- ter terechtzitting van 28.05,2014 beiden in persoon verschenen;

tegen de beschikking van de dd, Voorzitter van de rechtbank van eerste aanlêg
te Hasselt van 19,12,2013, zetelend in kort geding, gekend onder het rolnummer
AR L3/468/C;

tegen:

NV SNS BANK,

met maatschappelijke zetel te 3521 BJ Utrecht (Nederland),
Croeselaan 1, ingeschreven bi j  de Nederlandse Kamer van Koophandel
met ondernemingsnummer 16062338,

- gei'ntimeerde,

- vertegenwoordigd door meester Van Herpen S.W, loco meester Ubels
Ralph LouÍs, advocaat te 3584 BA Utrecht (Nederland), Archimedeslaan 6L,
Kantorenpark Rijnsweerd Noord, Postbus 85005, 2508 AA Utrecht
(ref .:5o3.//2628349.I) en meester Mariën Kathleen loco meester Lenders
Yves, advocaat te 2000Antwerpen, Arenbergstraat 23;

i l r  $: } (J?

I

I
I

1., Fe heer VAN RQOTJ Adriaq,ys, en
2.* Mevrouw VAf! lrlUNEN lohannq,
beiden samenwonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36 A

f - ta. t  0r , -000u00r,?5rr0-CI00a-000s-0r-0r- f l
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1, De aqïgcedenten en de vord,gil.neen

Het voorwerp van de door de echtgenoten Van Rooij Adrianus en Van Nunen
Johanna - Nederlanders dÍe stellen sinds resp. medio 2010 en begin 203.1. wegens
doodsbedreigingen van buren uit het Nederlandse Sint-Oedenrode naar Zonhoven
{Betgië} gevlucht te zijn en daar vergeefs om ,,politiek asiel,' verzocht zouden
hebben - bij gerechtsdeurwaardersexploot d.d. 22.10.20L3 tegen de in Utrecht
(Nederland) gevestigde NV sNs Bank voor de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg te HasseÍt in kort geding ingestelde vordering en de daaraan ten
grondslag liggende feiten werden (kort samengevat) uiteengezet in de bestreden
beschikking d,d' 19.12.2013 van de voorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te
Hasselt en dit hof verwijst daar naar.

De eerste rechter verklaarde zich zonder rechtsmacht.

van Rooij Adrianus en van Nunen Johanna (hierna appellanten genoemd) hebben
bij een ter griffie van dit hof op 74.OL.20L4 neergefegd verzoekschrift hoger
beroep ingesteld en zi j  besluiten daarin tot de gegrondheid van hun in kort gedlng
gevorderde voorlopige maatregelen.

Op de terechtzitting d.d, LL,o3,2074 heeft de voorzitter van de achtste kamer in
dít hof van beroep ambtshalve bij toepassing van artikel 1065 Ger,w. het tijds-
verloop van de rechtspleging in hoger beroep vastgesteld en dit werd aan alle
procespa rtijen meegedeeld.

ln een door appellanten op 15.04.20L4 neergelegde conclusle in hoger beroep
hebben zij tevens allerlei "maotregeler?" i,v.rn. met hun inschrijving in het rijks-
register van hun beweerde hoofdverblijfplaats te Zonhoven, Hazendansweg 36A,
gevorderd ï.o.v. "burgemeester J, De RAEVE van Zonhoven" en de gemeente Zon-
hoven.

De zaak werd behandeld op de terechtzitt ing d.d. 28.05.2014 van de achtste
kamer in dit hof van beroep te Antwerpen.

[ -nace 01-00CI000] ,?5q0-0003-000s-0: , -sr , - f l

ffi
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2. Beqqldeline

l. zoals door NV sNS Bank gevorderd, wordt de inderdaad laatt i jdig door
appellanten ter griffie van dit hof op 26.04,2aL4 neergelegde (en op 24.04.2014
aangètekend aan NV SNS Bankverzonden) tweede conclusie (en daaraan gehechte
stukken) uit de debatten geweerd, nu deze immers niet uiterl i jk, zoals bepaald in
de beschikking d.d. 7t,A3.2A1,4, op22.04,2014 werden neergelegd.

l l .  Appellanten hebben in hoger beroep op onontvankeli jke wijze tevens maat-
regelen tegen de burgemeester van Zonhoven en tegen de gemeente Zonhoven
íngesteld, nu vooreerst tegen hen Ín eerste aanleg geen enkele vordering ingesteld
werd en zÍj bovendien in heel deze procedure zelfs geen betrokken procespartij
zi jn,

lll. Uit de gedane uiteenzettingen en neergelegde stukken blijkt (samengevat) dat
appellanten door de Belgische kort geding rechter willen doen beletten dat de
gedwongen tenuitvoerlegging in Nederland van hun ten voordele van NV SNS Bank
{naar aanleiding van een kredletopening in Nederland) in hypotheek gegeven en
in Nederland gelegen onroerende goederen verder doorgang kan vinden, en dat
meer bepaald de door de NederÍandse voorzieningenrechter (bij de rechtbank
Oost-Brabant) desbetreffend bij verstek beslÍssing d.d. L2.09,2013 toegestane
"taxatieprocêdure" zou opgeschort worden omdat appellanten daar hun verdedi-
ging niet persoonlÍ jk zouden hebben kunnen waarnemen (orndat zi j  gelet op de
onwÍlvan de gemeente Zonhoven geen geldige identiteitskaart zouden hebben).

lV. Deze taxatieprocedure had, na voorafgaande verwittlging van appellanten door
NV SNS Bank, op grond van voormelde beslissing van de Nederlandse Voor-
zieningenrechter reeds op 29,10.2013 plaatsgevonden.

V. Brj toepassing van artikel 22,L" en 5o van het EU Verdrag van 30.10.2007
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerleggíng
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (in werking getreden op
01.01.2010) zi jn voor zakeli jke rechten op onroerende goederen, zoals in casu de
door appellanten verleende hypotheek op hun in Nederland gelegen onroerende
goederen, en voor de tenuitvoerlegging van beslissingen (zoals in casu de voor-
melde beslissing van de Voorzieningenrechter bii de rechtbank Oost-Brabant)
uitsluitend de rechtbanken van Oost-Brabant in Nederland bevoegd, terwijl ook de
gevorderde voorlopige maatregelen niet Ín België dienen uitgevoerd te worden.

Í -  p lee 0r,-0u0000r,?sq0-0n0q-080s-0r,-0r-r{- l
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op deze gronden, die de onsamenhangende en onjuiste motieven m.b.t, de
{internationale} rechtsmacht van de eerste rechter vervangen, oordeelt ook dit hof
van beroep dat de Belgísche kort geding rechter geen rechtsmacht heeft.

3. BFslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspleging verliep ín overeenstemming met de wet van ls.06.1935
op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond en veroordeelt appellanten tot
betaling van de kosten daarvan, voor NV sNs BANK vastgesteld op t_.320 EUR
(basisrechtsplegingsvergoedi ng).

Dit arrest werd uitgesproken op de openbare terechtzitting van 18iuni204 door

E. LEMMENS

D. DEMEESTER

K. VAN EECKHOORN

R. V.AN GOEïHEM

Voorzitter

Raadsheer

Raadsheer

Griffier

EECKHOORN

[-  p ler  0 ] , -000u00r7sq0-080s-000. t -0r , -0r , -q- l
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HOF VAN CASSATIE
Griffie

Poelaertplein,  1
1OOOO - BRUSSEL
Tel.  (02)s08.62.63
Fax (02)508.69.53

www.cassonl ine. be

uw kenmerk

Kc'nnisgeving arrcst  wraking

Afz.  :  Hof  van Cassat ie -  Poelaer tp le in 1 -  1000 Brussel

GERECHTSI]I{IEF'

ons kenmerk

P .14 .1570 .N

bij lage(n)
arrest

Brussel, 6 november 2014.

Mevrouw,
Mijnheer,

Ondergetekende griffier in het Hof van Cassatie, verzoekt u in uitvoering van artikel 838,

derde l id, Cerechtcl i jk Wetboek, kennis te nemen van het arrest van Hof van Cassatie 2N

van 4 novcmber 2014.

Met de meeste hoogachting,

De Griffier,

Just i t iepaleis '  Poelaertplein,  l ,  -  1000 Brussel -

Té1.02 .519.85 .79
Íil83L-.rN
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Hof van Cassatie van België

Arrest

N r .  P . 1 4 . 1 5 7 0  N

1. A9:t'lly_1Y:Í1ltï_!j*b*tus VAf R99IJ, gcboren te Sint-Ocdenrode

(Nederland) op 1 0 maan I 95 3, wonendc te 3520 Zonhoven, Ílalen-

qrY9ei6A,

7. HET ECOLOGISCH KINNIS CENTRUM bv, met zetei te 5491 XD Sint-

Oedenrode (Nederland), 't Achtcrom 9A,

vcrzoe Lcrs tot vr r; . tkirrg.

tegcn

l. V;\NOPI'EN STEI'I{AN Ll}tUUllGS ASSURANTIE El'i HYPO-

THEEKKANTOOR bvba, met zetel te 3501 Wirnmertingen, Smetstraat 76,

inverdenking gestelde,

VANOPPEN INryESTMENT GROUP bvba, met zetel te 3501 Wimmer-

tingcn, Smetstraat 16,

inverde nkinggestelde,
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-3. Christiane NXarie Emilienne ilL,\RTEliS, geboren te Flasselt op 9 mei 1942,

r,vonendc lc 3123 Kortesscm,'l 'ongcrscstcenweg 1 87,

i nverdenkin ggcste lde,

4. Stephan Jern.Ios Vz\NOPPElrl,  geboren te Hasselt op 18 scptember 1969,

wonende te 3501 Hasselt, Smetstraat 16,

i nverdenkinegeste I de,

5, Annick Maria Berta BOELEN, geboren te tsi lzenop I junr 19ó9, wonende

te 3501 I{assclt.  Snretstraat 16,

inverdenkinggeste Lde.

6. Hugo I lubert Nlaurice PHILTJEIIS, gcboren tc I lassclt op 17 juni 1949,

wonende te 3120 Kortessem, Lievehereboomstraat 1?4,

i nverdenkin ugeste I de,

1. Florent Maria Jean Elisa LItsOTTE, geboren te ltortesse m op 26 mei 1952,

rvonende te 3120 Kortessem, Kcrkplcin 8,

invcrdenkinggestel dc,

8. Wil ly .Iozcf CLAES, gcborcn tc Bcringen op 29 novembcr 1953, wonende te

3720 Kortessem, Oorsprongstraat 33,

i n v e rden-hin g g e stc I de,

9. Guido NIJS, geboren te Antwerpen op 12 april 1941, r,vonende te 3124Kot-

tcssem, Valgaërstraat 2-5,

invcrdenki nggestelde,

10. Etienne Duty SCHERMAN, geboren tc Zichen-Zussen-Rolcler op 15 januari

1946, wonende te 3124 Kortessem, Kersendaeistraat 54,

inverdenkin ggestelde,

11. Tom Yvo Marc THIJSEN, geborente Hasselt op 3 oktober 1980, wonende

te 3120 Kortessem, Winke lstraat 51,

inverdcnkinggesteldc.
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l l .  Luc Joannes AlÍons Joseph DUI-Lr\I-RS, geborcn te Rocour-t op 5 ièbruerl i

195-1, r,vor-icndc tc j720 Kortesscm, I- lasseitsestccnweg 15,

inverdcnkinggcstc 1de,

13. Gerard Erncst Francis Jean ECKELMANS, geboren 1e Sc'raing op 25.1um

1947, wonende te 3720 Kortessem. Kapelstraar 44,

inverdenliin g geste lde,

i4. Camille Arnold Nlarie CUYX, geboren te Kortessem op 20 november L945,

woncndc te 3720 Kortcssem, Lievehereboomstraat 32.

inverdenkin gge stelde,

15. Petcr Vlarie Antoon VALKINEERS, geboren te Tongeren op 17 november

1 971, wonende te 3723 Kortessem, Beemdstraat 12,

inverdenkinggesteide,

16. Ria Pauline Hendrika STEEGNIA.NS, geboren te Vliennaal op 9 december

1957, wonendc tc 3723 Kortcsscm, Kastcclstraat 8,

inr  . ' rdcnk inggeste lde.

17. Carol inc Gerda Majel la PENDERS, geboren tc Mzraseik op 20 november

19J7, wonende te 3631 Maasmechelen, Grotestraat(B) 137,

inverdenkinggestelde,

18. Elke VERHEYDEN, geboren te Diest op 8 jul i  1917, woncnde te 3290 Diest.

Koningin r\str idlaan 28,

inverdenkinggeste lde,

19. Krist iaan VANDERBIITSEN, gcborcn tc Antwcrpcn op 25 mci 1983, w<l-

nende te 3350 Linter, Brouwersstraat(OVH) 14,

inverdenkinggestelde,

20. Gina VANBRABA-|,{T, identiteit niet nader te bepalen,

in verdenkinggestelde,
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21. l tobert Ludo Joseph PALNL{\s, geboren te Riksingen op 8 januari 19j2,

woncnde te 3700' l 'ongercn,  Wi jkst raat  141,

i n vercic nkin ggesteide,

22. Johny ,Iozef Clement DE RAEVE, geboren te Zon_hoven op 2 november

19ói, wonende te 3520 Zonhoven, Spierhoofseweg 3,

in verdenkinggestelde,

23. Bart Robert Liesbet TELEN, geboren te L{asselt op 2I juli i966, wonende

te 3520 Zonhoven, Grote Hemmenweg 30,

i n vcrdcnki nggeste lde,

24. Nlarie-Claire .Ieannc Palmyra HULSMANS, geboren te Zonhoven op 25

augustus 1954, wonende te 35ii Hasselt, Nieuwstraat202l0007,

inverdenkinggestelde,

25. Ellcn DE WOLF, identiteit niet nader te bepalen,

inverdenkinggestelde,

26. Peter MAAS, identiteit  niet nader tc bcpalcn,

invercienki nggeste 1de,

27. Cees VAN ROSSUNI, identiteit  nict nadcr tc bcpalcn,

invcrde nkinggeste 1de,

28. Renó DEKKERS, idcntiteit  niet nader te bepalen.

inverdcn liinggcsteldc,

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

inverdenkin ggestelde,

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

inverdenkinggestelde,

3 i. G. VELDNÍEIJER, identiteit niet nader te bepalen,

invcrdenkin ggesteIde,
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ll. Ilenriette VAN DEN IlliliK-\,'Ati DEi\ La'\l{, idenriteit niet nader re be-

palcn,

i nvcrdenkin ggcstelde.

i3. Piet SCHRIEK, identiteit  niet nader te bepalen,

inverdenkinggcsteide,

34. Freek COMPAGNE, identiteir niet nadel te bepalen,

inveldenkin ggestelde,

35. John JORRITSNIA, identiteit niet nader te bepalen,

inverdenkin ggestelde,

36. Mies VAN Df, IIIGGELAAR, wonendc te 5491 ,\D Sint-Oedenrode (Ne-

dcllancl), ' t  Achtcrom 5a,

i n verdenkinggestc I dc,

37. I lobert VAN DE BIGGELAAR, identiteit  niet nader tc bcpalen,

i nverden k j  nggesteidc.

38. Erik VAN AARLE, identiteit niet nader te bepalen,

inverdenkinggestelde,

39. Ad VAN AARLE, identiteit n.iet nader te bepaLen,

inveldenl<inggesteIde,

40. Le o Vr\N A{RLlt, identiteit niet nader te bepalen,

ir-rvcrdenkrn ggcstelde,

41 . F.M. VAN HOEK, idcntiteit  nict nacicr te bepalcn,

i nverdenkin g gestelde,

42. A.NI.E. KNEEPKENS, r,vonende tc -5262 LN Vught (Nederlanci), Iloevense-

straat 1 1,

inverdenkin g geste I de,

43. WIINSING S.A., identiteit niet nader te bepalen,

i n v cldc nl,.i n g g c s tel.le.
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4-{. r\lennr-r VAr\ DIII{ DONK' identiteir niet nader tc bcpalen,

rn vcrd c nki n g g e s te lde,

4i. C. KOOISTIL.L, identiteit nict nader tc bcpalcn,

inverdcnkinggcs tc ldc,

46. Henk JANS, identiteit  nict nader te bepalen,

invcrdenkin ggestelde,

47. Roel FON\TLLE, identiteit niet nader te bepalen,

inverdenk inggesteide,

48. ,lan OII,RLEMANS, identiteit niet nader te bepaien,

inverdenking ge stelde,

49. Patricl( WEITTI,LAERS, identiteit niet nader te bepalen,

inverdenliinggcstc lde,

50. Fcna I{ONDBIiL, identitert nict nader te bepalen,

in vcrclenk i n ggestcldc,

-51. Drics DUYNS'IEE, idcntitcit  ntct nadcr tc bcpalen.

i nverdenl<inggest c I de,

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

inverdenkin ggesteide,

53. Oh{BEKI|NDE, in de klacht met burgcri5ke partijstelling aangeduid als:

"Opvolger van MOL Flary, recds overleden bedlijÍ-sarts dic wercl ingehuurd

door Philips Vlcdical Systems Ncderland bv", identiteit niet n;lcler te hepalcu,

inverdenkinggcstelde,

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

inverdenking gestelde,

55. Toon SPANII{KS, identiteit niet nader te bepalen,

i n v erde nkin g ges te lde.
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,- ib. Denis Polydore Allbns tsO\'I jN, geboren tc l lccheien-aan-de-Vlaas op 25

ju i i  1936.  woncnde tc  i600 Ccnk.  I :Lr ropalaan 109/ l lUO1,

inverdenking gestc idc,

57. Ivo Frederi l< Emiel DELtsROUCK, gcboren te TongcÍcn op l i  clcccrnber

1949, wonende te 3700 Tongeren, Biizersteenweg 25,

inverdenkin ggeste lde,

58. Nlartina Romania Cornelia DEBAENS'I', geboren te Veurne op 28 oktober

1952, woncndc te 3740 Brlzen, Pannenovenslraat 7,

invcrdenkinggcstelde,

59. Elisnbeth M:rria Placidia RASKIN, gcborcn te Hasselt op 8 juni 1965, wo-

nende te 3740 Bilzen, Hospitaalstraat 8,

in vcrdcnkrnggeste lde,

60. Annemie TURTELBOONI, geboren te Ninove op 22 november 1967, wo-

ncndc tc 2000 Artrverpcn, IiranknjUci l0-{/32,

invcrdcnkinggcsteldc,

venvccrdcrs.

I .  RECIITSPLECING VOOR HE'T HOI-

l{et r,'crzoek tot r,vraking beoogt de wraking van Stcfan De lvÍoor, Roberl Van La-

ken en Dirk Thijs, raadsheren in het hof van beroep tc Antwerpen, in het kader

van de bchandeling door dat hof veur de zaak 20 14/RP/ I 1 5.

Op 20 oktober 20i4 hebben de raadshcren Stephan f)e lvloor, Robcrt Van L,aken

en Dirk Thys de bij artikel 836, rrveede lid, Gerechtehjk Wetboek voorgeschreven

verklaring neergelegd, waarbij zij rveigerenzich van de zaakte onthouden'

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Alain Winaints heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING v.A.\ H[.T i{oF

Beoordeling

i. Krachtens artikel 8i8, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zendt dc grifïer,

binnen drie dagen na het antwoord van de rechter die r,veigcrt zich van de zaak te

onthouden, dc akte van wraking en de verklaring van de rechter, indien er een is,

azur de procureur-generaal bij het Ilof van Cassatie wanneer het een lid van het

hof van beroep of van het aLrbeidshof betreft of wanneer het een lid van het Hof

lan Cassatic betreft.

2. Hieruit volgt dat niet het hof van beroep maar het Hof van Cassatie bevoegd

is om kcmis te nemen van een wrakingsvcrzock nccrgclcgd tcr grif l le van een hof

van beroep tegcn magistraten van dat hof.

3. Krachtens artikei 838, tweede lid, Gerechtehjk Wetboek wordt over de wra-

king binnen acht dagen in laatste aanleg uitspraak gedaan dool de rechtbank van

eerstc aan.Leg, door het hof van bcrocp, door hct arbeidshof of door het FIof van

Cassatic, naar gelang van het geval, op de conclusie van het openbaar ministerie,

nadat de partijen behoorlijk zijn opgeroepen om hun opmerkingen te horen.

85gevolg kan niet worden ingegaan op eisers' verzoek de behandeling van het

wrakingsverzoek onbcpaald uit te ste1len.

4. Artikel 835 Gerechtei4k Wetboek bepaalt: "Op struJJè vun nietiglteid worcll

tle ,-ordering tot vvraking íngeleid bij een ter gríJJie neergelegde ttkte díe de mid-

delen bevat en ondel'tekend wordt door een advocaat tlie meer dan tien iaar bií de

bttl ie is inges'c hreve n."

5. IIct verzoekschrifi is niet ondertekend door een advocaat dic rnccr clan ticn

jaar brj dc baiie is ingeschreven.

Het verzoek is niet ontvankeiiik.

I)ictum

Het Hoi,

Vcrr,rcrpt l tct  vcrzock tot  r ,vrai i ing.
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Vcroori lcclt de vcrzoekers tot wfaking tot de kostcn.

llcpaalt de kostcn tot op heden op 0 euro.

I)it arrcst is gcwezen tc Brusscl door het Hof van Cassatic, tlvccde kaffrcr, samcn-

gesteld uit voorzitter Paui lvÍaffei, als voorzitter, de raadsheren Filip Van Voisem,

Alain Bloch, Peter Hoet en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van

'l ttovcmbcr 20 i4 uitgesproke n door voorzitter I'aul Matïci, in aanwezigheid van

advocaat-gcneraal rnet opdracht Alain Winants, met brjstand van grifÍier Frank

Adriaensen.
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Paleis van Justitie
Poelaertplein. t
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lndien deze gerechtsbrief noch aan de geadres-
seerde in persoon, noch aan diens woonplaats
ter hand kan gesteld worden, wordt hij gedurende
ACHT dagen op hel postkantoor in bewaring
gehouden.
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RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
HASSELT

KABINET ONDERZOEKSRECHTER
K. GRUYTERS

P R O  J U S T I T I A

Heden, 12/06/2013
voor Ons, K. GRIIYTERS, Onderzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aanleg,
zitting houdende te Hasselt, bijgestaan door S. VANDEBROEK, gnffier, in ons
kabinet, getechtshof te Hasselt is verschenen:

Dhr YêN ROOIJ Adrian s,
Hazendansweg 36 A
Het Ecologisch Kennis Centrum 8.V., met
gevestigd op het adres 't Achterom 9 A,5491

die Ons, in de Nederlandse taal, heeft verklaard zich burgerlijke partij te stellen tegen :

Het LIMBTIRG ASSURANTIE EN HYPOTHEEKKANTOOR (L.A.Ií),
voorheen gevestigd op het Tongersesteenweg 187 r 3723 Guigoven, is later
opgegaan in BVBA VANOPPEN II\TYESTMENT GROUP.
DE B\rBA YANOPPEN INVESTMENT GROUP, met
ondernemingsnummer 0406,094.260, waarin het L,A.IC later is opgegaan
en waaryan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3501 Hasselt
(Wimmertingen), Smetstraat 1ó.
Mevrouw MARTENS Chris tiane, Ton gers esteenweg I87, 37 23 Guighoven,
gewezen zaakvoerster van het LIMBURGS ASSURANTIE EN
IIYPOTHEEKKANTOOR (L.A.K.), Tongersesteenweg I87, 3723
Guighoven
De heer VANOPPEN Stephan, gevyezen záákvoerder van de BVBA
Vanoppen Investment Group, wonende te 3501 Ifasselt (Wimmertingen),
Smetstraat 16.
Mevrouw BOELEN Annick, actueel zaakvoerder van de BVBA Vanoppen
Investment Group, wonende te 3501 Hasselt (Wimmertingen), Smetstraat
16.
Voormalig burgemeester H. Philtjens, de schepenen F. Libotte, W. Claes en
G. Nijs en secretaris Etienne Scherman van de gemeente Kortessem (II.
Philtjens en W. Claes zijn thans nog raadslid in de gemeente Kortessem).
Huidig burgemeester, schepenen en secretaris van Kortessem, zijnde Tom
Thijssen, Luc Dullaers, Ernest Eckelmans, Camille Cuy*, Peter Vallienggrs,
Ria Reweghs-Steeegmars en Csroline Penders.
Elke VERIIOYDEN (gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur),
VANDERBIEZEN Kristiaan (gewestelij k stedenbo uwkundi g inspecteur) eu
Gin a VAIIIBRÁBANT (plv. gewestelij k sted en b ouwkundig insirecteur voor
het Grondgebied van het Maamse Gewest).

I i (
ondernemingsnummer 160901 11,

XD Sint-Oedenrode (Nederland)

1 .

3 .

4.

5 .

6.

8.



9. PALMANS Robert, beëdigd landmeter, Kruislaan 58 te 3700 Tongeren,
10. Burgemeester Johny DE RAEVE, gemeentesecretaris Telen Bart en wnd.

Gemeentesecretaris IIULSMÀNS Marie,Claire van de gemeente Zonhoven.
11. Ellen DE WOLF, werkzaam als attachévoor Staatssecretaris van Asiel en

Migratie en yoor Maatschappelijke integratie, bij Dienst
Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 598, 1000 Brussel;

12. Burgemeester MAAS Peter en wethouders Cees VAN ROSSUM,
DEKKERS René, HENDRIKS-VAI\I KEMENADE Jeanne, huidig
secretaris VAN DE LOO Pee!huidig ambtenaarG. VELDMEIJERals ook
voormalige wethouder Ilenriette VAN DEN BERK VAN DEN LAA&
voormalig burgemeester Piet SCHRIEI( voormalig secretarissen
COMPAGNE Freek en JORRITSMA John van de gemeente Sint-
Oedenrode in Nederland;

1.3. Mies VAN DE BIGGELAAR' wonende op het adres 't Achterom 5a,5491
XD te Sint-Oedenrode in Nederland en zijn zoon Robert VAN DE
BIGGELAAR, vanwege het aanrichten van vernielingen, het laten uitgaan
van bedreigingen en plegen tot doodslsg op A.M.L. van Rooij en zijn
moeder J.M. Van Rooij YAN DER IIEIJDEN.

14. Erik VAN AÁRLE, directeur van van Aarle Iloutbedrijf 8.v.,
Ollandseweg 159,5491 )(B te Sint-Oedenrode als ook voormalig directeuren
Ad eu Leo VAN AARLE van Gebr. Van Aarle 8.V., dat is gevestigd op
Ollandseweg 159, 5491 )(B te Sint-Oedenrode

15. F.M. VAN HOEKen A.M.E. KNEEPKENS,Ifoevensesfraat 11 te 5262 LN'
Yught Ín Nederland als ook hun paardenadvocaat mr. S. A.'Wensing,
Parallelweg 45r 7741KA Coevorden, als ook Menno VAN DER DONK
medewerker van de rechtbank Oost-Brabant, alsookmew, C. KOOISTRA'
verantwoordelijke beheerster van dossiernummer 241200 49 4/COR/cor,
werkzaam voor Groenewegen en Partners, Amerikaweg 2 postbus 469, 9400
ALn Assen in Nederland;

16. Medisch Milieukundig Arts Ifenk JANS, p/a B GMV/GGD'en Brabant-
Zeeland, Postbus 3166,5203 Den Bobch;

L7. Voormalig directeur FOI{VILLE Roel, voormalig plantmanager
OERLEMANS Jan, voormalig HRM Manager WERTELAERS Patrick,
voormalig OR vertegenwoordiger ROI\DEEL Ferry, huidig advocaat Dries
DIIYNSTEE van ptoilips Medical Systems Nederland 8.V., Veenpluis 4-6
5684 PC Best in Nederland als ook hun ingeschakelde advocaat mr. A.A.B.
GAALMAN, werkzaam voor AIt Flight Forum Í,5657 DA Eindhoven.

18. De opvolger van de door Philips Medical System Nederland 8.V.,

ingehuurde reeds overleden bedrijfsarts IIarry Mol, werkzaam voor
AchmeaVitale, die A.M.L. van Rooij om ttcorporate crime redenen" vanaf
24 septemb er 2007 voor de rest van zijn leven voor 1007o arbeidsongeschikt
heeft verklaard.

19. Huidig algemeen directeur F.A.J. KRAAKMAN en bedrijfsjurist Toon
SPANINKS, werkzaam voor IAKVerzekeringen BV, postbus 90165' 5600
RV Eindhoven.

20. De overig betrokken personen, organisaties en instanties, zoals btiikt uit de

bijgevoegde feitetijke onderbouwing deel l tot en met deel3.



wegens:

Voor de periode vanaf 1986 tot heden:

Valsheid in geschriften
deelname aan een criminele organisatie,
oplichting,
poging doodslag, vernielingen en bedreigingen (voor 13.)
milieudelicten (voor 14,)

die beweren door dit misdrijf benadeeld te zijn en schadevergoeding eisen.

Het bewijs van storting ter correctionele gri{fie van een in consignatie gegeven som van
vijftronderd euro (500 ETIRO) die, zo nodig zal worden aangevuld, wordt ons over-
handigd.

Waarvan akte.

De comparant ondertekent samenmet Ons en de griffier. ,/)/ u
\ .t '  í7 - '( : 1"
7 G'zzz ( ('/a'ut K*rf 
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RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBIJRG
afdeline FIASSELT

KABINET ONDERZOEKSRECHTER
S. GORRE
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P R O  J U S T I T I A

PRO C E S VERB AAT VAN B I]RGERLIJKE PARTIJSTELLING.

Heden, 22 mei20|4,
voor Ons, S. GORRJ, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg
Limburg, afdeling Hasselt, bijgestaan door B. GHEUENS, gdffier, in Ons kabinet,
gerechtshof te Hasselt is verschenen :

1. Van Rooii. Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn I
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 |
2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, vjmaf .l janEri 2011 wonende op haar I
hoofdverblij fplaats Hazendanswe g 3 6A, 3 52 0 Zonboven (Bel gië) ;
3. Camping en Pensionstal "Dommeldal" VOF, met vestigingsnuÍrrmer: 17202675,
met de vennoten A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen, gevestigd op het
adres't Achterom 9-9A, 549lXD, Sint-Oedenrode fi.trL), vanaf 1 januari 2011 beiden
wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)
(zie tab 1, prod 1); is vanaf l januari 2012 onder de naam Camping en Pensionstal
"Dommeldal" doorgegaan als eenmanszaak, met vestigingsnuÍnmer: 000015269639,
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, wonende op zijn hoofdverblijfolaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) czie tab 1, prod 2);
4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met ondernemersnuÍnmer: 16090111,
gevestigd op het adres 't Achterom 9A,5491XD Sint-Oedenrode (l.lederland) met
als directeur A.M.L. Van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (zie tab 1, prod 3):
5. Van Rooii Holdine B.V. met ondememingsnummer 11102683, gevestigd op het
adres 't Achterom 9A,5491XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als bestuurder
A.M.L. Van Rooij, vanaf l januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven @elgië) (zie tab 1, prod 4):
6. Politieke Groeperins De Groenen {met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres 't Achterom 9,5491XD te SinrOedenrode
(l.treder1and), met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011
wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A,3520 Zonhoven
(Belgiexzie tab 1, prod 5):



die Ons, in de Nederlandse taal, hebben verklaard zich burgerlijke partij te stellen
LVËWt1.

1. Yolande WOUTERS , gemachtigd ambtenaar van de gemeente Zonhoven,
Kerkplein 1, 3 520 Zonhoven;

2. DE GEMEENTE ZONHO-\IE\ als publiekrechtelijke rechtspersoon,
Kerkplein I, 3 520 Zonhoven.

wegens :

- Valsheid in authentieke en openbare geschriften: art. 194, 195, 196 en 197 Sw;
- Deelname áurn een criminele organisatie: art.324bis en 324ter Sw;
- Diefstal zonder geweld of bedreiging: art. 463,464,465,466 en 467 Sw;

die beweert door dit misdrijf benadeeld te zijn en schadevergoeding eist.

Het bewijs van storting ter correctionele griffie van een in consignatie gegeven som
van vierhonderd euro (400 EUR) die, zo nodig, zal worden aangevuld, wordt ons
overhandigd.

Waarvan akÍe,

De comparant ondertekent samen met

,ttj
/ l -( r
%

I

Ons en de griffier.

p /
7
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NummerAkte: 76/2015

Repertorium Griffïe : 5421201 5

\

)

AKTE VAN HOGER BEROEP

O-p dÍnsdag zeven juli tweeduizend vijftien ter griffie van de Politierechtbank Limburg,
afdeling Hasselt,
voor ons christel JAENEN, Griífier bij deze rechtbank verschijnt

I t  I

lf VAN,.ROOIJ Adrianus, wonende te 3520 Zonhoven, Ha4endansweg 3OA, die optreedt
" eíoe te

Nederland, 5491 XD Sint-Oe"denrode, aan 't Achterom ga, die gevolmachtigd is door
VERBEEK Erik, geboren op 28.11.1969 te Bree, van Belgischè nationaliteii, wonende
te 34550 Pakrac (Kroatiè), Seovacki Put 43, met woonstkeuze te 3520 Zonhoven.
Hazendansweg 36A

beklaagde,

die verklaart hoger beroep in te stellen tegen een vonnis door voormelde rechtbank
uitgesproken op 4 februari2015 vonnisnummer 20151542,

Deze verklaring werd ons in het Nederlands gedaan.
waarvan akte, die wij en de comparant, na voorlezing, ondertekenen.

CHRISTEL JAENEN
Griffier

Griffierechten

Vereffend
Debet
Reg. Opst.
C.D. of  R.C.
Reg. Debet

Adrianus VAN ROOIJ

9/
35,00 EURO
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Ètlof van beroep te Antwerpen
Correctionele gri f Í ie, Kamer van Inbeschu ldigingstel l ing
Gerechtsgebruw, Waalsekaai 35A, 20OO AntwJrpen
Algen.een +323247 97  t1
www. j uridat. be/beroep/antwerpe n

2014/RP/115,  Kt_2,

Aangetekend
Aan de Procureur des Konings
I{echtbank van eerste aanleg
Gerechtsgebouw
Bol ivarplaats 20 bus l
2000 Antwerpen

uw kcnmcrk
CRUYTII I {S I3/5ól l  (not i t icnr  )

b9 lageln;
I

t rns kcnmcrk
20 |  4/RP/ l  I  5 (parkctnunrnrcr)
/  ( rcp.nr . )

rcchtstrceks
+32 3 247 97 97

Antwcrp€n
l5  scp tcmbcr  2014

lrr
t 3 2 3 2 4 7  9 7  8 l

\ l l

Kennisgcving ovcrecnkomstig art. 40lid 2 Gcr.W.
BVBA VANOPPEN Stephan Limburgs/VAN ROOIJ Adrianus Marius Lambertus

Geachte Procureur des Konings

In bijlage zend ik u een kennisgcving bestemd voor miinheer VAN RQOIJ Adrianus Mariqllq11lertus I I i,/-  
l t b

Betrokkene heeft in België noch in het buitenland een gekende woonptaat_s, verblijfplaats. noch Fekozen f f
xgPl_Àb:
Hoogachtcnd

REL
fficr-l loofd van d iensl

Opcningsurcn virn 08.J0u tot

, / '  . ,  ,  Á l

l 2  ] 0u  cn  van  l J  . l 0 t t  l o t  l 6  00 t r



Hof van beroep te Antwerpen
Correctionele gritÍ ie, Kamer va n Inbeschuidigíngstell in g
Gerechtsgebouw, Wa alsekaa i 3SA, 2 000 nrit*Jrp"n
Algemeen +323247 97 1j
www. j uridat. be/beÍoep/antweÍpe n

K.l.  -  hogcr herocp rcgcl ing rechtsptcging
2014/RP/l t5, KI_2

Mijnhecr VAN ROOIJ Adrianus Marius Lamberfus

l r r x  V r \N  l iOO l . l  A r i r i i r n r r s  M i r r i r r s  l . l r r n l t c r ' t r r s

ons kcnmerk

20 t4lPG N2t 92, 20 1 4 lKC t2t | 0 |
(parkcfnummer)
20 I 4lRP / | I 5 (rolnurnmer)

rcchtst Íccks
r32 3 247 97 91

Antwcrpcn

l5 september 2014

l ax
,32  3  241 91  8 l

bi j lagc(n)

Hogcr berocp rcgcling rechtsplcging

Mevrouw, mijnhecr

Overeenkomstig art ikel 135 van het wetboek van strafvordering wcrd volgcndc zaak vastgestcld voor de
kamer van inbeschuld ig ingste l l ing op maandag 20 oktobcr  2014 om , . . -4 .1, . .  .  . . . ,  uur :

I

BVBA VANOPPEN Stephan Limburgs, VANOPPIN INVES'I'MENT GROUP tsVIlA, MARTENS
Christiane, VANOPPEN Stephan, BOELEN Annick, PHILTJENS Flugo, LIBOTTE Florent,
CLAES Wil ly,  NIJS Guido, SCHERMAN Etiennc, 

' I 'HI, ISEN Tom, DULLAUITS Luc,
ECKELMANS Gerard, CIfYX Camille, VALKENEERS Peter, STEEGMANS Ria, PENDERS
Carolinc, VERHEYDEN Elke, VANDERBIESEN Kristiaan, VANBRABANT Gina, PALMANS
Robert, DE RAf,VE Johny, Tf,LEN Bart, IfULSMANS Marie-Claire, DE WOLF Ellen, MAAS
Peter, VAN ROSSUM Cees, DEKKERS René, IIf,NDRIKS-VAN KEMENADE Jeannc, VAN DE
LOO Peet, VELDIVTEIJER G, VAN DEN BERK - VAN DEN LAAR Henriette, SCHRIEK Piet'
COMPAGNE Freek, JORRITSMA John, VAN DE BIGGELAAR Mies, VAN DE BIGGBLAAR
Robcrt, VAN AARLE Ë,rik, VAN AARLE Ad, VAN AARLE Leo, VAN IIOBK F.M.'

KNEEPKENS A.M.E, WENSING S.4., VAI\[ DER DONK Menno, KOOISTRA C., JANS Henk,

FONVILLE Rocl, OERLEMANS .Ian, WERTELAERS Patrick, RONDBEL FcTTy, DUYNSTEE

Dries, GAALMAN A.A.B, KRAAKMAN F.A.J., SPANINKS Toon, BOYEN Denis, DELBROUCK
Ivo, DERAENST Martina, RASKIN Elisabeth, TURTBLBOOM Annemie/VAN ROOIJ Adrianus
Marius Lambcrtus.IIE'[ ECOLOGISCÍI K-ENNIS CENTRUM B.V.

lk vcstig cr uw aandacht op clat dc zaak op deze datum wordt vastgelegd voor be handclirrg. het betreft dus

in principe geen inleidingszitting.

Het dossier ligt vanaÍ'heden en gedurende ten minste vrjftien dagen voor deze datum ter inzage op de

srifÍle* van dit IJof.

Íc rran dienst

t  De concctionele gri f l ie bcvindt zich op dc 2c vcrdicping vcn hct gercchtsgebouw cn is gcopend van 08.10u tol |  2.301r en vart I  J.30u lot |  ó.00u
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PARKET
VAN DE

PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING - ANTWERPEN

O . R e f :  O W  5 l 6 I / Z O t q  A n t w e r p e n ,  2 9  S e p  2 A I 4
B u r e e l  R  -  t e l e f o o n :  O l / Z s l  9 0 8 6
Con tac tpe rsoon :  F l .  fmpens
U .  R e f  :  2 A r 4  / v c l , / z t l Z
Bi j  lage :  betekening ber icht  op onbekende woonst

( C o n f o r m  a r t .  4 0  G W )

M i  i n h n n r  r l a  D r n n r r r ê ! r r - d ê n - r r r  I-  . í  OCUI  eUf  -  gene l  cL< i .L  ,

I k  h e b  d e  e c r  U e d .  h i e r b i j  , *  g e r e c h t s b r i e f  d d .  1 6  S e p  2 0 L 4
inzake de  be teken ing  op  onbekende woonst  (Conform ar t .  40
G W )  u i t g a a n d e  v a n  H o f  v a n  B e r o e p  t e  A n t w e r p e n  ( K f ) ,  i n z a k e
Kennisgeving, bestemd voor yèl! &O*9IJ-.-4!-B-I.èN!€, tha-ns ?-o*499*r
g_eÀg_ggg- h/ee! - __oJ wqr.bl i j fpl3.at.s, tq!-è9sq-[kk1,4g !-gfug t-e
<i991_g_étorden, teneinde voeging bi- j  het  dossier.

D e  P r o c u r e u r  d e s  K o n i n g s ,

M.  Van

A a n  d e  H e e r  P r o c u r e u r - g e n e r a a l
b i j  h e t  H o f  v a n  B e r o e P
t . a . v .  G r i f f i e
Kamer  van Inbeschu l -d ig ings le l l  J -ng
W a a l s e  K a a r
t e  2 O O O  A N T W E R P B N

é

('\
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wffikMe#Mï

Ë**i*gleeh KmcïïïÍs {3e*tr$cs} ffi"V"
"t $"*ht*r*xr **, S.$64 Kffi, Sd*t-**dxnr*$n {NL}
*.n"tani : qhË.€Y.e{"$í.Qi,ffi$"ry.ff},"S.k* 3 1  j u l i ? È 1 $

#lrrJr:r g*t*k*ltlti txi.
" f.i-.f*'1. {i$rrqr*d*r, i-ïn*r*t*r*g***trnaÍ Sï, $Ë$4.JÍ} }-i*xr*i*q; {}S*S*rl**d},
- S.À.f,.l'J Sstrrruct*r, N*rlqctri$a{ 30. $154 &Ë Ëlsher*ï {ftederlensi};
- Á.F.{.-.Èdï. $*hr*ud*r, l}* Vutt*r 3, S;$1 ** '*-F{er{*g*nh*s*h{${*ci*rl**d};

dí* vr**npi;*r*ts ki*aer-r hij mi.inh**r Van ïto*ij Adrisilris, f"'lsx**d*ri*vr*6 3*Á 3.$3tl ïonh*v*n,
';r:rh.1;:r,;r: i:ij ,J*r* v*lms*hi te '*erlen*n *n l* m**htig*n h*ï Ë*':logi*eh K*srni* **nlrum ffi,\d'" kánt$*f
hs:udr*nd* tr* Siní^**ds&r*ele *i}n 't À*}rt*r*m **, $*{.*'t X* {F.$**}*r$and}. v*{;f **:e h*ar Sire*t**r ing.
4.fu4.L. v*n i?*ciij, xulks m*ï lrr:l r*cht v;*n sub*titutis *rn v**r Ên fi*rneíl$ h*ir egnd* ondergeï*kend*n,
il* hii n*nd*lirtg*n ix rrír *rJi{*n r**ht*n v**r ger**hi*n np xittí*g*n *..{ï. t3*fisnel*lingen {e verssnijrï#n,
v**r *n $fiiï*ns h** *lí* pr****s,uel* hnndxling** t* ven!*àrt*r: i* anlc*r: Si* hstr*kking lw$**n m*t
streï*anEi1ïen in S*igift. ilit *nrd;et d* S*lgitcfre ${aat *nrnis$q*nk*:sr ssran}crccnleliik er: a*nsprakelijlt
í* ''.r*-""1r crie vgl* rxi*$ri1v*n die.i*E*nx n*$erg*tek**d** ln td*d*ri*nrl '*;*r$*n g*pt**gd cr"t v*li*elig:tjn
t*e àq rehrijvsn LïaïÍr cie f*el6ix*h* $t*nf v*nw*g* het f*ià d;:{,,-E.M.l.. v*n Ër:*íj $aíïwr"! r**t r.ijt*
*chtgr*r"l*te .-1.[.]';i. v*r'l ïtll**n vsrrxi I jelrr*l*ii 3*11 t*i *rr ííls{ h*d*r'r *r'r $i}k in .d* v*ir* tr-;,*kqx*st *tl$
{h*r"lr$v*r***kr:mat lt:*Bï r.:rp { j***nrifSS* xi} w*$'}*r-r +p hutt ir**fi{**itrlijfpli:nï* i'lna*n*nmu*v'*g }SA,
3*3* ï*r'rh*v** in *ver{:*ix$l*íïrffiin$ $*1 nu* geregistrcet*{i friurrr}r'*rà}riil*k*mt*l n'}&&r $*$t\{,*{i#
partr$polí{ieh* r;i}$r:Ë{r* in fi*l6i* X6$"e{.éëS8"/Ë&ltê;:rjn *itg*nc}x*r,e* *if h*l h*s*ikin$sr*gixt*r v*m $*
g*r'ci**nt* ë*r:h*vgrr n:*t *í* g*v*lg:

- dát Á,ffi.L VSf_"l$qqti v*lrnf ÈSl**/3i;)trï ni#t lner*r ln S*lgí*, ari*ï r*s*r in È{*d*$anrJ, nÍ*t mssr
Ín H*r*p* e* *i*ï *:e*r xld*rc i* si* wsrel$ st**f ilrg***hr*v** in *nig hev*Ëki*g*regisÍ*r vêï:
**r1 1;*m***t* oí Êijkxrvgisï*r vsn e*n larr{$.

#e fipr*,$ig$r'tdp: vers*tlv*i:r$*lqke rxí*i*ters dffiJS*l$.W tl{vÁ.} $iïri Sínnerlfas:ejs* lxkcrt *n $*Sil.
fffrgi {*f&14 v*n J**íiti* *i*i,E*rr** 1*{ *6;;l* r1*g varr vaneÍx*g d* r"l;rtt"i*ril.i}e,* p*r${}Ílsn À.h,{.L. v*n
ft**ij *n aiin **h{g*n*t* J.il.L{. vxn ít**i.i v{** h}un*n $1*i t*r**bv.*rh*rr$* krx*ht r,en*f 'ï j*nuxr! *$'ï I
irr 1* **irrijvriir* in ls*t hev*lkirrgsr*gist*r vxn de g*me.errt* l*nh*v*x $ri #fivl lt*n ven*f 'ï i*t't*nri ?SI I
íí|*t l*íi,*v'r*rh,sndc krac.írt *** Selggi***"re idqlntiteitslraa$ ts: v*t$tr*Ès[tr:r, **i* w*n*n*l* ÈP Í1llll
h**fdrr*rbíij{i:lnn{* ll*xer:dërt$w*Ë SS"&, 3$f* Ë*nhE:vsn *v*r**s'rkc:rïxàiE ftxi: g*r*gis{rt*riÍe
f : r.rur*v* re*r:{e r:m*t. p/;Í* rïfi * ; ij vr*:tl*t ijk v*ry:l i*ili :ij n.

Ài* gcvclg desruiín zit.è..M.L" va* !l**íj, n"$el* v*r-lwegm aitrn v;*naf 1t ir,dr Ëil1 1 v#rrírpÊfi pêspsóít,

S*v*ng*flt in $*:ágls *n k;*rl v*xn*it eijn Hc*l*gi*cl': Ken*is Cen{r*m S.\t" vi*nní 'ï jorruari ?*11 als
g*mn*grtigd* *a*r *ài$nt*:r ni*l m*er verd**ig*n vss{ $* F{*d*rtr.x**** l**htrba*lten ** Reil*i vnn
$tate, wsard**r ond*rg*l*k*n$en tê rfteliên hebben g*ki'*$*r'l í)")*ï **N:l g;iganti$ch Srste $sld- *Í"t
*iEencl*rn stelerirJ* crir*insliteit, w*srï**r ** Stllgi*rhe $tci*tt *rlxmi*k**'rb*sr v*ran*v**rd*ltjk *n
frBílsÈrek*lijk i*. *!i b*t*h*nï *aí e*ln*g.A.t\,$"1". vax f{ti*lj $*ffi*fi m*t xij* **hÈg*x*t* "1.€.i\q. va* ffi**{j
v*ri F{un*n rri*i m*{ t*l"i:gvrerkensie kratilt vnnaf 1 janu;rrr ?*i i eij* i*6***frtsi,*n in h,*l
h*v*lkin6xr*6i*{**"v*n c9* E*r***nts l**Nr*vryn ** tr*l I3eXgis*Ëi* rii$r*tclitri*{*t, lxÉs w*n*nd* *p Frt".ln
h**ieÍw*r*lijfpl,*mta f"l*r*rre*s*$w*# 3iï.Ê., 3$È* l**h*v**, *o*pss*$r$r3)sfig h*n g*lttgi'ttrer:rri*
h*ur*v*rs*rrk*mct sn ffan h*n ni*t nTet t*rugwerk***J* krachl v*n;x{ -1 l,tti*nri }*1 1 *en B*lgís*h*
iei*ntit*its$';ex$ i$ vsís*'*l'ii, sftd*r$*l*k*"**e* va* ail* in Si**Ï*r't***Í g*pl**gd* mi*$rijv*::" wi3sri*
Á.fi{"[-. '.,arr [ïn*ij *ls" |rx* ;**r*ehtigcl* r:ptr**.ctrt, $tr*íË***!{ts:uil*r'r d**r í* Se{giÈ hij hi*rv**r
u*r*ntwu*rd*lijk í*dcln*ai pr**lr*ur r*** k*nings í$Ëg*gïitt1lg"q*ï,. l-*d*r**l Farket, !tuh{*',tr.:nt S*
hus 1, 'li)** ffin;**ef {Ë}*lgí*},

{ n'.i" ,ot f
n : /' ] . ;  I

P.f.W. ScfirnucJ*r
{ , , yr*ï,ï$À:i":I A fj,L,.M. S*hr*uS*r
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A.M.L.  van Rooi j  en J.E.M. van Nunen
Vanaf  1 januar i  2011 wonende op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (België) doch niet
ingeschreven in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het
Belgische Rijksregister en anderen.

Aantekenen met ontvanqstbevestiqinq

Aan: Frédéric Van Leeuw
federaal procureur des konings
Federaal Parket
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,
(federaal. parket@ust.íqov. be)

Zonhoven: 25 iul i  2015
Ons kenmerk: Stukken/2 5072015/St.71 -97

Dit aanggtekend stuk bevat 9 pagina's met 4 bij lagen, totaal: 47 paqina's met óiiqinele stukken 71 Um 97

Geachte Federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw,

De natuurl i jke personen A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen wonen vanaf 1 januari  2011 tot en met
heden en ook in de verre toekomst nog (huurovereenkomst loopt op 'l januari 2020 af) op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in overeenstemming met hun geregistreerde
huurovereenkomst. Ondanks deze wetenschap bij burgemeester en schepenen van de gemeente
Zonhoven en de opvolgende verantwoordelijke ministers van Binnenlandse Zaken, te weten: Annemie
Turtelboom, Joël le Mi lquet en Jan Jambon zi jn A.M.L, van Rooi j  samen met zi jn echtgenote J.E.M.
van Nunen enkel in het tijdvak vanaf 1410112013tot2710812013 ingeschreven geweest in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister onder de volgende
Rijksregistrat ienummers: 53.03.10.603-37 en 55.09.20.510-11. De inschri jv ing van J.E.M. van Nunen
op 1410112013 heeft de gemeente Zonhoven niet doorgegeven aan de gemeente Sint-Oedenrode
(Nederland)waardoor J.E.M. van Nunen nooit  is ui tgeschreven ui t  de Gemeentel i jke
basisadministrat ie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland).

Yanaf 2810812013 heeft de gemeente Zonhoven A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen uitgeschreven
uit het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister. Het gevolg
hiervan is:

-  dat A.M.L. van Rooi i  vanaf 28108/2013 niet meer in Belgié, niet  meer in Nederland, niet  meer
in Europa en niet meer elders in de wereld staat ingeschreven in enig bevolkingsregister van
een gemeente of Ri jksregister van een land;

- dat J.E.M. van Nunen, de echtgenote van A.M.L. van Rooi j ,  staat ingeschreven in de woning
op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), de woning waarvan
A.M.L. van Rooi j  de eigenaar is.

Dit betekent dat de gemeente Zonhoven met hun op 2810812013 gedane uitschrijving het vanaf 5 juli
1979 voor de Wet en Rooms-kathol ieke Kerk getrouwde paar A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen
juridisch heeft gescheiden tegen hun wil in. Hiervoor is de Belqische Staat onmiskenbaar
verantwoordeliik en aansprakeliik.

Wat daarvan de gevolgen zi jn voor de natuurl i jke personen A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M.
van Nunen, zi jn gezin, al le eigendommen van A.M.L. van Rooi j  op het adres ' t  Achterom 9-94, 5491
XD SintOedenrode (Nederland),  z i jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch
Kennis Centrum B.V. (waaronder al  haar cl iënten),  Van Rooi j  HoldinS 8.V.,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding 8.V., de politieke partij De Groenen (met haar hoofdzetel in
Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode) en alle in België en Nederland betrokken geraakte personen,
instanties, organisaties, bedrijven, overheden, rechtbanken (gerechtshoven), Raad van State, Hof van
Cassatie, etc, etc. heeft u kunnen lezen in onze bii U qedane vier volqende strafaanqiften:

1. onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 6 juni  2015 (kenmerk: AvRVJvN/0606201 S/aang) gedane
strafaangifte;

2. onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 7 juni  2015 (kenmerk: EKC/PvD107062015/aang)gedane
strafaangifte;

3. onze bij aangetekende brief d.d. 7 juni 2015 (kenmerk: EKC/AvR/JvN/070620151aan1)
gedane strafaangifte;

4. onze bij aangetekende brief d.d. 29 juni 20í 5 (kenmerk: EKC12906201S/Vanleeuw) gedane
strafaangifte;

Wij  verzoeken U nogmaals kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast
te beschouwen.\pí

\g/ .



In overeenstemming met wat wij hierboven in ons verzoekschrift d.d. 17 juni 2015 aan u hebben
geschreven, hebben wij U bij brief d.d. 23 juni 2015 (kenmerk: Stukken 123062015/St.1-26), welke u
vindt bi jgevoegd (zie bi i laqe 1),  de volgende stukken laten toekomen die wi j  vanaf 17 juni  20'15
hebben gevonden in de brievenbus van onze als onbewoond geregistreerde woning
(hoofdverblijfplaats) op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waarin de natuurlijke
personen A.M.L. van RooÍ j  en J.E.M. van Nunen vanaf 1 januari  2011 tot en met heden en ook in de
verre toekomst nog (huurovereenkomst loopt op 1 januari 2020 af) wonen in overeenstemming met
hun geregistreerde huurovereenkomst, maar als gevolg van zware partijpolitieke grensoverschrijdende
misdaad enkel in het tijdvak vanaf 14101120'13 tot 2710812013 ingeschreven zijn geweest in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister onder de volgende
Rijksregistrat ienummers: 53.03.10.603-37 en 55.09.20.510-1 1 en de woning als onbewoond
geregistreerd staat vanaÍ 0'1/01 12011 tot 1411012012 en 2810812013 tot heden.

Op 17 iuni2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 1) Brief  d.d. 22mei 2015 nummer:157794 van de gemeente Sint-Oedenrode aan
mevrouw J.E.M. van Rooi j -  van Nunen, Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven, Belgiè ( in wit te
A5 enveloppe);

-  (Stuk 2) Brief  d.d. 10 juni  2015, zaaknummer SHE 15 /  1660 KADAST V35, van de
Rechtbank Oost-Brabant aan de heer A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 3) Brief  d.d. 3 juni  2015, nummer: 175388, van de gemeente Sint-Oedenrode aan het
Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5
enveloppe);

-  (Stuk a) Brief  Herinnering Gemeentebelast ingen 2015 van de gemeente Sint-Oedenrode aan
A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 5) Brief  d.d. 9 juni  2015, dossiernummer; 5029728, van Dirkzwager advocaten &
notar issen te Ni jmegen aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. t .a.v.  ing. A.M.L. van Rooi j ,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiê)(in grote witte A4 enveloppe);

-  (Stuk 6) Brief  d.d. 26 mei 2015, dossiernummer: 5032820, van Drikzwager advocaten &
notar issen te Ni jmegen aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. t .a.v.  ing. A.M.L. van Rooi j  p/a
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiê)( in grote wit te A4 enveloppe);

-  (Stuk 7) Brief  d.d. 10 juni  2015, numm er:  201501089/2/A1 ,  van de Nederlandse Raad van
State aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. t .a.v.  ing. A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36a,
3520 Zonhoven, Belgium (in grote gele A4 enveloppe);

Op 18 iuní2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 8) Brief  zonder datum van het Nederlandse Kadaster te Apeldoorn aan de heer A.M.L.
van Rooij, Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven BE ( in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 9) Brief  d.d. 12 juni  201 5, kenmerk: SHE '15/01660, van de Rechtspraak Landel i jk
Dienstencentrum te Utrecht aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven ( in
witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 10) Brief  d.d. 16 juni  2015, kenmerk: FHR'l8.093391225, van de Nederlandse
belast ingdienst aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in
blauwe A5 enveloppe);

-  (Stuk 11) Brief  d.d. 15 juni  2015, kenmerk: FU102.093391225, van de Nederlandse
belast ingdienst aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in
blauwe A5 enveloppe);

Op 19 iuni2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 12) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer: RR213613372N1
aan het Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in
doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (Stuk 13) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer: RR214034866N1
aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in
doorschijnend plastiek A5 hoesje);w
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-  (Stuk 14) Brief  d.d. 1 juni  2015 van Argus bedri j fsovernames te Amsterdam aan Camping en
Pensionstal  'Dommeldal '  t .a.v.  de heer van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven ( in
witte halve A5 enveloppe);

-  (Stuk 15) Brief  d.d. 16 juni  2015, kenmerk: 8587436, van Pensioenfonds Recreat ie te
Groningen aan Camping en Pensionstal 'Dommeldal' Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven,
België ( in wit te A5 enveloppe);

-  (S tuk  16)Br ie f  d .d .  í8  jun i2015,  aans lagnummer :933.91  .225.Y.5  van de  Neder landse
belastingdienst aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in
blauwe A5 enveloppe);

Oo 22 iuni2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 17) Brief  d.d. 15 juni  2015, nummer: 185789, van de gemeente Sint-Oedenrode aan
A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen, Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven, België ( in wit te
A5 enveloppe);

-  (Stuk 18) Tweede br ief  d.d. 15 juni  2015, nummer: 185789, van de gemeente Sint-
Oedenrode aan A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen, Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven,
België ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 19) Brief  d.d. 15 juni  2015, klantnummer: 880988, van het Kadaster te Apeldoorn aan
A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 20) Brief  gemeentel i jke belast ingen 2015 van de gemeente Sint-Oedenrode aan J.E.M.
van Rooij van Nunen, Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 21) Brief  d.d. 17 juni  2015, ref:0072478100 For Farmers te Lochem aan Van Rooi j
Dartmoor Fok-&Pensionstal, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven BE (in witte A5
enveloppe);

Op 23 iuni2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 22) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer:
010541288505'1 54421000013765015 aan Van Nunen J.,  Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (Stuk 23) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer:
010541288505154421000013765014 aan Van Rooij A. Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven
(in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

- (Stuk 24) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer:
01054í2885051 54421000013765023 aan Van Rooij A. Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven
(in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

- (Stuk 25) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer:
0105412885051 54421000013765024 aan Van Nunen J. Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (Stuk 26) Brief  d.d. 17 juni  2015, kenmerk: SGR 1 5104274 van de Rechtspraak Landel i jk
Dienstencentrum te Utrecht aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. t .a.v.  A.M.L. van Rooi j  p/a
Hazendansweg 36, 3520 Zonhoven ( in witte A5 enveloppe);

Aanvullend daarop hebben wij U bij brief d.d. 2 juli2015 (kenmerk: Stukken/0207201515t.27-4B) in
overeenstemming met wat wi j  in ons verzoekschri f t  d.d. 17 juni2015 aan U hebben geschreven, de
volgende hieronder ingelaste or iginele stukken laten toekomen (zie bi i laqe 2):

Op 25 iuni  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 27) )  Br ief  d.d. 23 juni  2015, zaaknummer SHE 15 /  1660 KADAST V35, van de
Rechtbank Oost-Brabant aan de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven, Belgié ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 28) Brief  d.d.23 juni  2015, aanslagnummer: 933.91 .225.Y.4 van de Nederlandse
belast ingdienst aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, Belgiê ( in
blauwe A5 enveloppe);
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-  (Stuk 29) Brief  d.d. 23 juni  2015, aanslagnummer: 933.91 .225.Y.4.2 van de Nederlandse
belast ingdienst aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in
blauwe A5 enveloppe);

-  (Stuk 30) Brief  d.d. 23 juni  2015, aanslagnummer: 933.91 .225.F.02.5210 van de
Nederlandse belast ingdienst aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven,
Belgié ( in blauwe A5 enveloppe);

Op 26 iuni  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 31) Brief  d.d. 23 juni  2015, besl issing op bezwaarschri f t ,  kenmerk: CA-933.91.225-
2015-2 van de Nederlandse belastingdienst aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven, Belgié ( in blauwe A5 enveloppe);

-  (Stuk 32) Brief  d.d. 23 juni  2015, rekeningnummer: 1126.63.435van Rabobank aan ERVEN
H. FITTERS, Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 33) Brief  d.d. 24 juní 201 5, kenmerk: A21 201500824, van de Ombudsman en
Geschi l lencommissie Zorgverzekeringen te Zeist  (NL) aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg
36a, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 34) Brief  d.d.24 juni  2015, kenmerk: K1410717, van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch

(NL) aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. t .a.v.  de heer A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg
36a, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 35) Brief  d.d. 23 juni  2015, kenmerk:Wraking 151017, van de rechtbank OoslBrabant
te Den Bosch (NL) aan ing. A.M.L. van Rooi j  en mevrouw J.E.M. van Nunen, Hazendansweg
36a, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 36) Brief  d.d. 23 juni  2015, kenmerk: Wraking 151013, van de rechtbank Oost-Brabant
te Den Bosch (NL) aan Ecologísch Kennis Centrum B.V. t .a.v.  A.M.L. van Rooi j ,
Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 37) Brief  d.d. 23 juni  201 5, kenmerk: Wraking 1 5/018, van de rechtbank Oost-Brabant
te Den Bosch (NL) aan ing. A.M.L. van Rooi j  en mevrouw J.E.M. van Nunen, Hazendansweg
36a, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

Op 29 iuni  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 38) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer: RR213410509NL
aan Van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (Stuk 39) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer: RR21020451 1NL
aan Van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

- (Stuk 40) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer:
010541288500452621220171572472 aan Van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven
(in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (Stuk 41) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer:
010541288500452621220171572471 aan Van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven
(in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (Stuk 42) Brief  d.d. 26 juni  2015, kenmerk: Wr. 229-05-2015 van het Gerechtshof
's-Hertogenbosch (NL) aan Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  A.M.L. van Rooi j ,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in grote witte A4 enveloppe);

-  (Stuk 43) Brief  d.d. 25 juni  2015, zaaknummer SGR 1512393 BESLU van de Rechtbank Den
Haag (NL) aan ing. A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in grote
witte A4 enveloppe);

Op 30 iuni2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 44) Brief  d.d.24 juni  2015, kenmerk: K1410148 van het Gerechtshof Den Haag (NL)
aan ing. A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 45) Brief  d.d. 26 juni  2015, zonder nummer, van Telenet NV te Mechelen aan dhr.
Adrianus van Rooij, Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);
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9e 1 iul i  2015 vonden wij in de brievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 46) Brief d.d. 25 juni 2015, nummer: WC., 120141196294, van de gemeente Sint-
Oedenrode (NL) aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. p/a Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

- (Stuk 47) Betekening d.d. 1 jul i  2015 dagvaarding (dossier: 51 70990) van
gerechtsdeurwaarder Jan Kerkstoel te Hasselt met bijbehorend PV nummer:
HNH1951L1142823212014 van de Procureur des konings van Limburg, afdeling Hasselt, aan
Van RooijAdrianus, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A (in witte halve A5
enveloppe);

Op 2 iul i  2015 vonden wij in de brievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 48) Brief d.d. 30 juni 2015, kenmerk: A41 201500824, van de Ombudsman en
Geschil lencommissie Zorgverzekeringen te Zeist (NL) aan de heer A.M.L. van Rooij,

Aanvullend daarop hebben wij U bi j  brief d.d. 6 jul i  2015 (kenmerk: Stukken/02072015/St.49-62) in
overeenstemming met wat wij  in ons verzoekschrif t  d.d. 17 juni 20'15 aan U hebben geschreven, de
volgende hieronder ingelaste originele stukken laten toekomen (zie bi i laqe 3):

Op 3 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk a9) Brief d.d. 26 juni 2015, kenmerk: 820743419, van CANNOCK CHASE te Druten
(NL)aan A.M.L. van Rooi j  hodn Camping en Pensionstal  "Dommeldal",  Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 50) Brief  d.d. 26 juni  2015, kenmerk: 821375943, van CANNOCK CHASE te Druten
(NL) aan A.M.L, van Rooi j  hodn Camping en Pensionstal  "Dommeldal",  Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 51) Brief  d.d. 30 juni  2015, kenmerk: 8587436 van Pensioenfonds Recreat ie te
Groningen (NL)aan Camping en Pensionstal  "Dommeldal",  Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven, Belgiè (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 52) Brief  d.d. 30 juni  2015, rekeningnummer: 1126.63.435 van Rabobank aan ERVEN
H. FITTERS, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 53) Brief  d.d. 2 jul i  2015, dossier:  S170990, van Gerechtsdeurwaarderskantoor Jan
Kerkstoel & Marc Princen te Hasselt aan Van Rooij Adrianus, Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven, België ( in wit te halve A5 enveloppe);

Op 4 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 54) Bewijs voor het aanbieden van een pakket vanuit Nederland met de code:
K814664323 op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek
A5 hoesje);

Op 6 iul i  20í5 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 55) Gewone brief (geen aangetekende gerechtsbrief) van Hof van Beroep, Waalsekaai
35A, 2000 Antwerpen, welke niet geopend is geweest, met door het venster zichtbaar de
volgende gegevens: 201 5/ARy865, | 30-06-201 5 Mevrouw Van Nunen Johanna,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in bruine halve A5 enveloppe);

- (Stuk 56) Gewone brief (geen aangetekende gerechtsbrief) van Hof van Beroep, Waalsekaai
35A, 2000 Antwerpen, welke niet geopend is geweest, met door het venster zichtbaar de
volgende gegevens: 2015/ARy865, | 30-06-2015 Mijnheer Van Rooij Adrianus,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in bruine halve A5 enveloppe);

- (Stuk 57) Gewone brief (geen aangetekende gerechtsbrief) van Hof van Beroep, Waalsekaai
35A, 2000 Antwerpen, welke niet geopend is geweest, met door het venster zichtbaar de
volgende gegevens: 201 5/4Ry864, | 30-06-201 5 Mevrouw Van Nunen Johanna,

364, 3520 Zonhoven ( in bruine halve A5 enveloppe);
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(Stuk58)Gewonebr ie f (geenaangetekendegerechtsb
354, 2000 Antwerpen, welke niet geopend is geweest, met door het venster zichtbaar oe
volgende gegevens: 201 5/AFyB64, | 30-06-201s Mijnheer Van Rooij Adrianus,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in bruine halve A5 enveloppe);
(Stuk 59) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer: RR612gO4279NL
Van Rooij, Hazendansweg 36A (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);
(stuk 60) Brief d.d. 1 juli 2015, zonder kenmerk, van EDSAS te oss (NL) aan camping en
Pensionstal "Dommeldal" t.a.v. de heer A.M,L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven (in witte A5 enveloppe);
(stuk 61) Brief d.d. 26 juni 2015, kenmerk: Ticket 00s0212908, van het Nedertandse
Kadaster te Apeldoorn aan de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 37a, 8-3520 Zonhoven
BE (in witte A5 enveloppe);
(Stuk 62) Brief d.d. 29 juni 2015, kenmerk:Ticket 0050212908 en 0050208891, van het
Nederlandse Kadaster te Apeldoorn aan de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36a, 3520
Zonhoven (in witte A5 enveloppe);

Aanvullend daarop hebben wij U bij brief d.d. 15 juli 2015 (kenmerk: Stukken/1 5072015/St.63-70) in
overeenstemming met wat wij in ons verzoekschrift d.d. 17 juni 2015 aan U hebben geschreven, de
volgende hieronder ingelaste or iginele stukken laten toekomen (zie bi i laqe 4):

Op 7 iul i2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 63) Bewijs voor het aanbieden van een pakket vanuit  Nederland met de code:
K814414370 op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek
A5 hoesje);

-  (Stuk 64) Brief  d.d. 1 jul i  2015, procedurenummer: SHE 151973 ONBEK V136, van de
rechtbank Oost-Brabant aan de heer ing. A.M.L. van Rooi j ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven, Belgiê (in witte A5 enveloppe);

Op 8 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 65) Brief  d.d. 7 jul i2015, aanslagnummer:933.91 .225.Y.5, van de Nederlandse
belast ingdienst aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in
blauwe A5 enveloppe);

-  (Stuk 66) Brief  d,d. 2 jul i  2015, nummer: 175388, van de gemeente Sint-Oedenrode aan
Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven, Belgiè ( in wit te A5
enveloppe);

Op 10 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 67) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer: RR2'13172044NL
aan Van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

Op í3 iul i2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 68) Brief  d.d. 7 jul i  2015, rekeningnummer: 1 126.63.435 van Rabobank aan ERVEN H.
FITTERS, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, Belgiè (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 69) Brief  d.d. 9 jul i  2015, numm er:  201501089/1/A1 ,  van de Nederlandse Raad van
State aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. ing. A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36a,
3520 Zonhoven, Belgium (in grote gele A4 enveloppe);

Op 14 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 70) Gewone brief (geen aangetekende gerechtsbrief) van Hof van Beroep, Waalsekaai
35A, 2000 Antwerpen, welke niet geopend is geweest, met door het venster zichtbaar de
volgende gegevens: 20121CO1902,9, 30-01-2013 Mijnheer VERBEEK Erik Chris Mathieu
verblijvende te Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (in bruine halve A5 enveloppe);

v/
e/@



qp-$jgllZ9lg vonden wij in de brievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 71) Brief d.d. 1 3 juli 2015, referentie KvK0112704093, van Kamer van Koophandel aan
Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  t .a.v.  de heer A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

- (Stuk 72) Brief d.d. 1 3 juli 2015, referentie KvK0112704103, van Kamer van Koophandel aan
Van Rooi j  Holding 8.V.,  t .a.v.  de heer A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven,
Belgiè ( in wit te A5 enveloppe);

- (Stuk 73) Brief d.d. 1 3 juli 2015, referentie KvK0112704123, van Kamer van Koophandel aan
Stg. Administrat ieknt.  Van Rooi j  Holding 8.V.,  t .a.v.  de heer A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg
364, 3520 Zonhoven, België ( in wit te 45 enveloppe);

-  (Stuk 74) Brief  d.d. 13 jul i  2015, referent ie KvK0112704074, van Kamer van Koophandel aan
Camping en Pensionstal  "Dommeldal",  t .a.v.  de heer A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 75) Brief  d.d. B jul i  2015, aanslagnummer 283795, van de gemeente SinlOedenrode
aan JEM van Rooi j -  van Nunen, Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven, Belgiè ( in wit te A5
enveloppe);

-  (Stuk 76) Brief  d.d. B jul i  2015, aanslagnummer 279499, van de gemeente Sint-Oedenrode
aan AML van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 77) Brief  d.d. 8 jul i  20'15, kenmerk: K1410148, van het Gerechtshof den Haag aan
A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

Op 16 iul i2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 78) Brief  d.d. 14 jul i  2015, procedurenummer SHE 15 /  1660 KADAST V35 C1 ,  van de
rechtbank Oost-Brabant aan de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven,
België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 79) Dwangbevel d.d. 10 jul i  2015 in naam van de Koning, BSN/Sofinummer 933.91 .225,
van de Nederlandse belast ingdienst aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven, België ( in blauwe A5 enveloppe);

-  (Stuk 80) Dwangbevel d.d. 10 jul i  2015 in naam van de Koning, BSN/Sofinummer 933.91.225,
van de Nederlandse belastingdienst aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven, België ( in blauwe A5 enveloppe);

-  (Stuk 81) Dwangbevel d.d. 10 jul i  2015 in naam van de Koning, BSN/Sofinummer 933.91.225,
van de Nederlandse belastingdienst aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven, België (in blauwe A5 enveloppe);

- (Stuk 82) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer: RR213673482NL
aan Van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

Oo 17 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 83) Brief  d.d. 14 jul i  2015, kenmerk: 8587436, van Pensioenfonds Recreat ie aan
Camping en Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in wit te
A5 enveloppe);

- (Stuk 84) Brief d.d. 14 juli 2015, referentie 8O8075147200/Mw. G.A.J. Wouters, van de
Rabobank Nederland aan Erven H. Fitters, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in
witte A5 enveloppe);

Op 20 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 85) Brief  d.d. 15 jul i  2015, nummerWOZl2015l196294, van de gemeente Sint-
Oedenrode aan Ecologisch Kennis Centrum 8.V., p/a Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven,
Belgié (in witte A5 enveloppe);
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-  (Stuk 86) Brief  d.d. '1 3 jul i  2015, kenmerk: 15.021963, van de Raad van Bestuur van het
Kadaster aan de heer A.M.L. van Rooi j  en Mevrouw J.E.M. van Rooi j -van Nunen,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 87) Brief  d.d. 13 jul i  2015, kenmerk: 15.021347, van de Raad van Bestuur van het
Kadaster aan de heer A.M.L. van Rooi j  en Mevrouw J.E.M. van Rooi j -van Nunen,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte AS enveloppe);

- (Stuk 88) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer: RR612940877N1
aan Van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (Stuk 89)BewÍjs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer: RR612g47345NL
aan Van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

Op 22 iul i2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 90) Brief  d.d. í6 jul i  2015, zaaknummer SGR 15 I  4274 WOB, van de Rechtbank Den
Haag aan St icht ing Ecologisch Kennis Centrum BV, t .a.v.  de heerA.M.L. van Rooi j ,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

Op 23 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 91) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer: RR612952583NL
aan Van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

- (Stuk 92) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer:
010541288500452621220173261918 aan Van Nunen Johanna, Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (Stuk 93) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer:
01054'1288500452621220173261917 aan Van RooijAdrianus, Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (Stuk 94) Brief  d.d.24 juni  2015, zaaknummer: SHE 151201 ZW V113, van de rechtbank
OostBrabant aan de heer ing. A.M.L. van Rooi j ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 95) Brief  d.d. 15 juni  2015 (verzonden 16 jul i  2015),  nummer: lA 2010097, van de
gemeente Sint-Oedenrode aan vof Camping en Pensionstal  t .a.v.  de heer A.M.L. van Rooi j  en
Mevrouw J.E.M. van Rooi j -van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, Belgiê ( in wit te
45 enveloppe);

- (Stuk 96) Brief d.d. 21 juli 2015, referentie: KvK0112709502, van de Kamer van Koophandel
aan Camping en Pensionstal  "Dommeldal" t .a.v.  de heer A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg
364, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 97) Brief  d.d. 28 jul i  20'15, kenmerk: FAA14.093391225, van de Nederlandse
belast ingdienst aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in blauwe
A5 enveloppe);

Bovengenoemde aanvul lende or iginele stukken 71 t lm 97 vindt u in gesloten enveloppen en plast iek
hoesjes in een zuarte box. Wii sommeren u de stukken om privacv redenen niet te openen.

U bent wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat bovengenoemde aanvullende originele stukken 71 Um
97 niet zoekraken en/of verdwijnen in het halfronde archief van een van uw medewerkers. Om
veiligheidsreden laten wij dan ook een kopie van deze aangetekende brief toekomen aan hiervoor
verantwoordelijk minister van Justitie Koen Geens en zal deze worden geplaatst bij de Europese De
Groenen op internet (www.deqroenen.eu).

Wijverzoeken u om de stukken die bestemd zijn voor het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en
Camping en Pensionstal 'Dommeldal' met behulp van aangetekende gerechtsbrieven te bezorgen op
hun vestigingsadressen te weten:

- Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 16090'1 1 1, vanaÍ 5 maart
1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Van Rooi i  Holdinq B.V.,  met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);



'  St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq B.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart '1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 549i XD Sint-
Oedenrode (Nederland);

-  Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:
57035032 , gevestigd op het adres't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

en dat aan ondergetekenden schriftelijk te bevestigen na het moment verantwoordelijk minister van
Binnenlandse Zaken Jan Jambon de natuurl i jke personen A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 heeft ingeschreven in het bevolkingsregister van de
gemeente Zonhoven en aan hen vanaf 1 januari 2011 met terugwerkende kracht een Belgische
identiteitskaart is verstrekt, als wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven overeenkom sti g hun gereg istreerde huurovereenkom st.

U bent wettelijk verplicht adresonderzoek te doen en ervoor te zorgen dat de stukken die bestemd
zi jn voorA.M.L. van Rooi j  (Van Rooi jAdrianus) en J.E.M. van Nunen (Van Nunen Johanna),
vanaf '1 januari 2011 wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven,
overeenkomstig hun geregistreerde huurovereenkomst, zorgvuldig te bewaren tot na het moment
verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon de natuurlijke personen A.M.L. van
Rooij en J.E.M. van Nunen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 heeft ingeschreven in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en aan hen vanaf 1 januari 2011 met terugwerkende
kracht een Belgische identiteitskaart is verstrekt als wonende op hun hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.

Ten slotte verzoeken wij u, zijnde federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw, aan
ondergetekenden op de volgende e-mail adressen: ekc.avanrooij@omail.com en
a.vanrooU48@qmail .com en de.qroenen.belqie@qmail .com op ui ter l i ik I  auqustus 2015 schri f tel i jk
te hebben bevestigd dat u deze aangetekende brief goed heeft ontvangen en dat u uitvoering geeft
aan datgene waarom wij u hebben verzocht.

Hoogachtend

0t
A.M.L .  van  Roo i j  en  J .E .M.  van Nunen

Geschreven en verstuurd vanuit onze hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waar
wij al vanaf 1 januari 2011 wonen in overeenstemming met onze geregistreerde huurovereenkomst,
maar nog steeds geen Belgische identiteitskaart hebben en de woning als onbewoond staat
geregistreerd.

Bi ibehorende stukken:

- Bi i laqe 1: Onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 23 juni  2015 (kenmerk: Stukken/2306201s/St.1-
26) aan Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, Federaal Parket, Wolstraat 66
bus 1 ,  1000 Brussel verstuurde or iginele stukken 1 t lm 26 (14 blz.) ;

- Biilaqe 2: Onze bij aangetekende brief d.d. 2 juli 20'1 5 (kenmerk: Stukken 102072015/St.27-48)
aan Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus
1, 1000 Brusselverstuurde or iginele stukken 27 Um 48 (5 blz.) ;

- Biilaoe 3: Onze bij aangetekende brief d.d. 6 juli 2015 (kenmerk: Stukkenl06O72015/St.49-62)
aan Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus
1, 1000 Brussel verstuurde originele stukken 49 Um 62 (7 blz.);

- Biilaqe 4: Onze bij aangetekende brieí d.d. 15 juli 2015 (kenmerk: Stukken/1 5072015/St.62-
70) aan Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, Federaal Parket, Wolstraat 66
bus 1, 1000 Brusselverstuurde or iginele stukken 62t lm 70 (8 blz.) ;
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A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen
Vanaf  1 januar i  2011 wonende op hun
hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (Belg ië)  doch n iet
ingeschreven in het bevol kingsregister
van de gemeente Zonhoven en het
Belg ische Ri jksregister  en anderen.

Aantgkenen met ontvanqstbevestíqinq

Aan: Frédéric Van l=Êglr.v.v.
federaal procureur des konings
Federaal Parket
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,
(federaal. parket@ ust.fgov. be)

Zonhoven: 25 iuli 2015
Ons kenmerk: Stukken/2 507 2015/St. 71 -97

@g piginat met + lijiagen, tótaal'. a7 pagina a met originele strili(k.m 7í Um6íl

Geachte Federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw,

De natuurl i jke personen A. lM.L. van Rooi j  en J.E,M, van Nunen wonen vanaf 1 januari  2011 tot en met
heden en ook in de verre toekomst nog (huurovereenkomst loopt op 1 januari 2020 aí) op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in overeenstemming met hun geregistreerde
huurovereenkomst.  Ondanks deze wetenschap bi j  burgemeester en schepenen van de gemeente
Zonhoven en de opvolgende verantwoordel i jke ministers van Binnenlandse Zaken, te weten: Annemie
Turtelboom, Joël le Mi lquet en Jan Jambon zi jn A.M.L. van Rooi j  samen met zi jn echtgenote J.E.M.
van Nunen enkel in het tijdvak vanaf 1410112013tot271O812013 ingeschreven geweest in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister onder de volgende
Rijksregistrat ienummers: 53.03.10.603-37 en 55.09.20.510-11. De inschrqving van J,E.M. van Nunen
op 1410112013 heeít de gemeente Zonhoven niet doorgegeven aan de gemeente Sint-Oedenrode
(Nederland)waardoor J.E.M. van Nunen nooit  is ui tgeschreven ui t  de Gemeentel i jke
basisadministrat ie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sínt-Oedenrode (Nederland).

Vgn_af 28/08/2013 heeft  de gemeente Zonhoven A.M.L. van Rooi j  en J.E,M. van Nunen ui tgeschreven
ui i  i ret  bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Ri jksregister.  Het gevolg

hiervan is:
-  dat A,M-.L. van Rooi i  vanaf 2BIOB|2013 niet meer in Belgiê, niet  meer in Nederland, niet  meer

in Europa en niet meer elders in de wereld staat ingeschreven in enig bevolkingsregister van
een gemeente of Ri jksregister van een land;
dat J.E.M. van Nunen, de echtgenote van A.M.L, van Rooi j ,  staat ingeschreven in de woning

op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  de woning waaryan
A.M.L. van Rooi j  de eigenaar is.

Dit  betekent dat de gemeente Zonhoven met hun op 2810812013 gedane ui tschri jv ing het vanaf 5 jul i

1g7g voor de Wet en Rooms-kathol ieke Kerk getrouwde paar A.M.L, van Rooi j  en J.E.M. van Nunen
jur idisch heeft  gescheiden tegen hun wi l  ín.  Hiervoor is Ce Belqischg Staat onmiskenbaar
verantw-ggrdelii k en aansprakeli i k.

Wat daarvan de gevolgen zi jn voor de natuurl i jke personen A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M.

van Nunen, zijn gezin, alle eigendommen van A.M,L. van Rooij op het adres't Achterom 9-94, 5491

XD Sint-Oedenrode (Nederland),  z i jn bedri jven Camping en Pensionstal  'Domrneldal ' ,  Ecologisch

Kennis Centrum B.V. (waaronder al  haar cl iënten),  Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing
Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,  de pol i t ieke part i j  De Groenen (met haar hoofdzetel  in

Utrecht,  afdel ing Sint-Oedenrode)en al le in Belgiê en Nederland betrokken geraakte personen,

instanties, organisaties, bedrijven, overheden, rechtbanken (gerechtshoven), Raad van State, Hof van

Cassatie, etc, etc. heeft u kunnen lezen in 6nze bii U qedane vler volqende strafq,anqiften:

i. onze bíj aangetekende brief d.d, 6 juni 2015 (kenmerk. AvR/JvN rc6062}15laang) gedane

strafaangifte;
2. onze bi jàangetekende br ief  d.d. 7 juni  20'15 (kenmerk: EKC/PvDl}7o62o15laang) gedane

strafaangifte;
3. onze bi jáangetekende br ief  d.d. 7 juni  2015 (kenmerk: EKC/AvR/JvN/070620151aan9)

gedane strafaangifte;
4, ónze bij aangetekende brief d.d. 29 juni 2015 (kenmerk;F-gaegq411Yfl!!-eSgg.---g:3.fln"

strafaangí f te;  ? ' - r - i \ - Í r ï r  a  ó {  i \  \
Wijverzoeken U nogmaats kennis te nemen van de inhoud en,ieiánb&àlhi"ï"Llrrdr}aáio êó ingetast
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