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c le  heer  A .F . l . .M.  Schrc r rdcr
De Vutter i
522  I  BD 's - l  le r togenbosch

l)atu rrr

Van

I nza ke

Doss ic rnum mer
' l 'eleÍb0n 

nu nr nt cr

Faxnumnrer

[. ]-mailadres

2 8 " i u l i  2 0 1 5
r l r \ \ ' .  r ï ' l ' .  C.W.J. I {aairnakcrs, advooaal
Cemeente Fleusdcn/Sclireuder
s029128
( 0 2 4 ) 3 8 1  3 l  8 7
(024) 360 60 26
raa i nra kers(@d i rkzwager. n I

Cicachte hecr Schreucler-

13i i  br ieÍ 'van 22 jut i j l .  hcb ík uw gernacht igde, de heer A.M,l- .  van t{ooi j  (onder rnccf)  vefzocht om te
bevcst igel t  c lat  t t  gezantcnl i ik rnet c le l telen Sclrreudel c l ie gcrccht igcl  z i in tot  het percccl  kaclastraal
bekenclgerneente l leusclet i  A 551, plaatsel i jkbekend als Wijksestraat 8,  of  één van u namens u
geclricën gczanrerrliik. aatrrvczig ztrl z.ijn bii gelegenheid van de kadastralc grerlsaarlwijs op I I augustr-rs
2 0 l 5 o r n  l 1 : 0 0 u u r . A a n g e z i e n i k n i e t v a n u w g e m a c h t i g d e , n o c h v a n u . h e b v e r n o r n e n z i j n c l e

voorbereidingen van het aangckondigde kort gcding vooflgezet.

Inmiddels is een datum voor het kort geding be paald eri wel op donderdag 6 augLrstus !!.1! o4r I I :00
uur. Ík merk op dat u bry dit kort geding in persoon of vefiegenlvoorcligd cloor ecn aclvocaat kunt

verscltijnen. Dit betekent dal dc heer Van l{ooij niet als gernachtigde namens u kan optreden.

Bijgevoegcl treli u een aÍ'schriÍ't van de brief van de rechtbank d.d. 28 juli.l l. aan waarin - onder ltleer-
is opgernerkt dat cen aÍ.schrilt van die brieÍ'aarr u verzonden client tc rvorden. tli jgevoegcl treÍi u ccn
alschl i f tvatt  die br iel 'aatt ,  alsmede cen concept van de dagvaardirrg. ' l 'evens gaat hierbi i  een afschri f t
van clc brieí'dic ik aan uw genracl-rtigcic. cle lreer Varr l{ooij, heb verzondcn.

I'loogachtend.

Dirkzwager advocaten & notal isscr l  N.V.
' .  

1 . 1 , . , . ' . , r , . - ,  . ,

C.W.J. l {aaimakers
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D a t u n r  2 8  j u l i  2 0  t 5
Van mw. nlr .  C.W..I .  Raaimakers, advocaat
Inzake Gcrrreentc l lerrsclen/vcr jar ing Wijksestr .aat
I)ossiernunrrner 5029128
- l 'e le lbor rnunrnrc r  (024)  381 3 l  87
Faxnunrmcr  (024)  360 60  26
Il-nrailadres raaimakers@d irkzwager.. s I

Gcuclr tc l rc. ' r '  Virn I{ooi i .

I l i j  bLieí 'van22jul i j l .  heb ik u (onclet ' tncer) verzocht orr i  te bevest igen c1a1 uw cl iënten zel f  en/o1'een
van hen l tamel ls t lw cl iër l tcn gezarnenl i jk,  aanwezig zul len/zul t  z i in bi j  gelcgenheicl  van cle
g r e n s a a n w i j s o p  I I a L l g t r s t L r s 2 0 I 5 o m  l I : 0 0 u u r . A a n g e z i c n i k n i e t v a n u h e b v e r n o m e n z i i n d e
voorbereidingcn van [rct  aangekondigde kort  geding voor-tgezet.

lnrniclc lels is cett  c latuur voor l rct  kort  gcding bepaalcl  en n,clop{o_irclcrul4g6, iuglatus2() lJ orn 1l :00
!Lu. Ik merk op dat bij dit kort geding de lteren Schreuder in persoon of vertegeurvoorcligd tloor een
ldya!3ll kttttnett verscltijnen. I)it betekent dat u nict als gcmachtigde narncns hrln kunt optredeu.

13i jgcvoegcl t rel i  Lr een alscl tr i Í i  van de br ief  van cle lechtbank cl .c l .28 jul i . l l .  aan rvaari .  -oncler.meer-

is opgernerkt clat een afschrift vau clie brief aan de lieren Schreucler verzonden client tc worden.
13ijgevoegd trelï u rnijn brieven aan Llw cliënten aan. Ili j cieze brieven is ook een concept van de
dagi 'aarcl ing gevoegcl,  dic u ook als bi i tage bi j  deze aan u gerichte bl ielaantr.eÍ i .

l  loogachteld,

Dirkzwagcr aclvocaten & notarissen N.V.
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d e  R e c h t s p r a a k
Rechtbank Oost-Brabant

datum

contaclperso0n

doorkiesnumrner

ons kenmerk

uw kenmeÀ

bijlage(n)

ondoruvglp

mr. F.A.M. Kn0ppe
Posrbus 3045
6802 DA Arnhem

28 ju l i  2015
C.J. Klerks-Dubois
088-3611802
c1011296814 IKG ZA rs/47s
5029728

dagvaarding inzake
Gemeenïe HeusdeilSchreuder c.s.

t *

Handelsrecht

bezookadres
Leegbwaterlaan B
5223 BA's-Henogenbosch

coÍíespondenlieadÍes
postbus 70584
5201 CZ's.Hertogenbosch

r 0ê6-3621 000
f 088-361 0525
wwurechtspraak.nl

Bij beantwoording de datum
en ons konmerk vermelden.
Will u slechts één zaaK in uw
brief behandelen.

op het verzoek om een dagbepaling voor een kort geding bericht ik u als volgt.
De behandeling van het l{ort geding zal plaatsvinden op 6 angustus 2015 te llr00 uur.
U dient zo spoedig mogelijk te dagvaarden, maar in ierler geval met inachÍneming van de
rvettetijke termijn.

Ik verzoek u goede nola te nemen van het navolgende.

Voor de gehele behandeling is maximaai anderhalf uur beschikbaar.
De behandelend voorzieningenrechter in deze zaak is mr, A"H.L. Roosmaje Nepveu.

De voorzieningenrechter zal u aan deze tijdsplanning houder\ mede gelet op cle aanvangsrijdstippen van
andere kort gedingen op die dag.
Indien er bijzondere redenen zijn voor een langere behanclelingsduur, dient u diÍ per omgaande te
verzoeken, waama u zo spoedig mogelijk de beslissing daarop verneemt.
Na de behandeling behoeven de processtukken niet te worden overgeiegd voor de vonniswijzing. De
standaardtetmijn voor uitspraak is veertien dagen. Op <Íe dag van de uitspratk kunt u vanaf I 1.00 uur
telefonisch de eigenlijke beslissing (hel "dictum" van het vonnis) vememen.

Afschriften van de uitgebrachte dagvaarding en in het geding te brengcn sfukken dienen tijdig,
uiterlijk vierenfwinfig uur (één werkdag) vóór de behandeliug, in tweevoud foegezonden te
worden ean het Bureau Kort Gedingeu en * wat de irr het geding te brengen stukken betreft - de
wederpartij. De advocaat die de processtul<ken niet in tweevoud indient, loopt het rísico dat deze niet bij
de behandeling worden bebokken, omdat reproductie van die stukken niet aitijd mogelijk is vanwege
onvoldoende kopieercapaciteit bij de grifÍle.

KGg P€rsoonsgsgsvens wordgn. vÓot20vsí nodig voor een goedc prougvocdng, opggnom8n In ecn Íêgtgiratiesysleetï1 vsn da rechlbank oosl.ghhlhf
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d e  R e c h f s p r a a k
Rech tbank  Oos t -B raban t

KG9

datum 28jul i  2015
kenmefk C/01/296814 IKG ZA tS/475

Fagina 2 van2

/ Beslagrekesten

2s -

Verzoeken orn aanhouding van de behandeling en berichten var intrekkiqg wilt u wel zo spoedigmogelijk telefonisch merden en venorgenr pei bri.t of fax bevestigen.
Het griffierecht is versch'rdigd bij nieiversihiinen zonder berichr.-

Bij aanhouding vBn de behandeling vóór de zittingsdarum hebr u gedurende een periode van driernaanden de gelegenheid om een verzoek irt te clienen ornhent een-nieuwe datumbepaling. Ildien u geengebruik maakl van deze gelegenheid, wordt d1 zaak na deze termijn ambtshalve geroyeerd. op verzoekkan de termijn van drie maarde'éénmaal verrengd worden ** ,á,' zelfde tennijn.

FIet faxnummeÍ van her Bweau Kort Gedirrgen / Beslagrekesten is 0ES_36 i 0525.

Vanaf de donderdag voorafgaande aan de week waarin de behandeling yan het kort geding plaatsvindt,ligt bij de centrale informatiebalie van de rechtbank de concept_dagvaarAing voor de pers ter inzage,zulks onder embargo tot de uitroeping van de zaak. Deze íruagewir.dt niet gegeven in familiezaken enin zaken rvaarvoor de voorzieningenrechter dit heeft bepaald.

De voorzieningeruechter vettrourvt erop dat u voorzovsÍ mogelijk overleg hebr gehad met dewederpartij over de verhinderdatu vooid. behandeliirg ,ran ait kort gedin! e,r Aj u ;n i.J., g.uuf L,uttijdstip van de behandeling zo spoedig mogerijk medeàeelt aan de weaeryarrr;.

De voorzieningenrechler verzoekt u uiterliik trvee dagen na ontvangst van deze briefeen afschrifthiervan en een afschrift van de concept tlagvaarding áan de rvederpardj te zenden,

Hetgeen hiervoor is vermeld, geldt voorzover rnogelijk ook voor die wederpartij. Een eventueei door dewederpartij in te dienen eis in reconventie dient - ook inhoudelijk - rijdig en in elk geval zo spoedigmogelijk aan de andere partij en de voorzieningenrechter te vrorden aangekondigd.
De ter zining veÍschenen gedaagden zijn een vast recht verschuldied.
Aan een in persoon en zonder advocaat verschenen partij zal *"n rËru voor dit griffierecht toegezondenr'vorden' De mogelijkheid bestaat wijstelling of vernrindering van het vast recht te yerzoeken-

Hoogachtend,

ffi
)] \l__*
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Dczc zaak (clossicrnLrnlnler 5029728) rvordl
426162), advocaat te Nijrlegen, Postbus 55,
3 606026, c-maiI raaimakers@clirkzwager.nl.

'

C.W.i. I{aaimakers ( l  AR:
024 -  381 3183,  lax 024 -

. ;  i ,

behancield cloor rlr.
6500 AB, teleíbon

lIeden. de tweeduizendvijfiien (201 5),

op verzoek vatt dc publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusdelr_, zetelende te (5251

ED) Vlif men aan hct adres .lulianastraat 34, voor deze zaak woonplaerts kiezende te Niimegen

aatt de Van Schaeck Mathonsingel 4 (Postbus -55, 6500 AB) ten kantore van Dirkzu,ager

advocatett & notarissen N.V., van rvic n-rr. C'.W.J. I{aaimakcrs als advocaat lvorclt gesteld en

als zodanig zal optreden,

heb ik .

krachtens schriÍiclijke last van cle voorzieningenrechter van de Rechtbanii Oost-llrabant
ingevolge artikel 254 licl 2 van het Wetboek van Burgerli.jke Rechtsvorclering.

GEDAGVAAITD IN KORT GIIDING:

l. de lieer AN'|ON[U$ II!{ANCISCUS _IrI],ONAI{DUS MAltlA SCIIL{ILUDE3,

w<rnende te (522i I ID)'s-I lerlogenbosch aan het adres De Vuttcr 3. aldaar aan dat

adres mijn exploot doende en afschr"ifi van deze dagvaardins en na te melden

pt'oducties latende aan:

2. cle heer C4lloLIJS ANTON{IIJS PE:IRUS MAlLlA SCHI{ltUDEI{. wonende te

(5154 AP) Elshout aan iret adrcs Kcrkstraat 30, aldaar aan dat adres mijn exploot

cloende en afscirrifi van deze dasvaardins en na te meiden Droducties latende aan:
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3. de heer PIiTRUS TTRANCISCUS MARIA SCI{REUDER, wonende te (5254 JP)

llaiarsteeg aan het adres Ilaarsteegsestraat 97, aldaar aan dat adres mijn exploot

docrtdc cn aÍ.schrift van deze dagvaarcling t:n na tc melden procluctics latcndc aan:

oN{.i

Op donderdag ó ausustus 2015 (tu'eeduizendvij l ï icn) om l1:00 in de voorrniddas, in

pcrsoon o1'vcrtcgenwoordigd door ecn advocaat te vcrschijnen ter openbarc tcreohtzitting van

de voorzieningenrechter van cle reclitbank Oost-Brabant, locatie 's-l lcrtogenbosch.

rcchtsprekendc in korr geding, rvelke zitting alsdan gehourden zal rarorclen in het Paleis van

Justitie aan cie I-eeghwaterlaan 8 te 's-I-Iertogcnbosch;

MT|'T DIi AANZEGGING DAT:

indien een gedaagclc nict in persoon cn evenrnirl vertegen$'oordigd door ccn advocaat op

de tcrcchtzitt ing vcrschiint en de voorgeschrcven tcrrni jncn on fbrmalitciten in acht zi. jrr

genonlen. de rechler verstel< tegen die gedaagde zal verlenen en de hierna omschreven

vorclering z:altoewtjzen, tcnzij deze hem onrechtmatig ol.ongegrond voorkomt;

indicn 1cn nrinste eén van de gedaagdcn rn

vcrschcncn, tussen alle parrilen eén vonnis

tegenspraak wordt beschouu'ci ;

persool-r of bij aclvocaat tcr terechtzitting is

zal lvorclen gewezen, dat als een vonnis op

bij verschijning in het geding van ieder van de gedaagden een griÍlierecht zal worden

gehevetr, tc voldoen bittnen vier weken te rekenen vanal-het t i jdstip van verschijning;

de hoogtc van de griÍïierechtcn is vermeld in de rnccst recentc brjlagc behorend bii de Wet

grifÍierecliten burgerliike zaken. die onder meer is te vinclen op cle website :

r,r,'rvrv.kbv g. r-ri/griÍÍlerechtcntabcl

vÍrn een persoon die onverrnogend is. een bij of kraohtens de wet vastgesteld griffierecht

voor or)\,ermogendcn r.vordl geheven, indien hU up hct tijdstip waarop het grifïierecht

wordt gehcven heeft overgelegd:
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cerr af5chriít van het besluit tot toevoeging, bedoeld in artikel29 van de Wel op de

rechtsbijstand, of indien clit niet rnogelijk is ten gevolge vatt omstandigheclen die

rcclelijkerwijs nict aan lrcm zijn toe tc rckencn, cen aÍ'schriÍi van cle aanvraag. becloeld

in arlikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstancl' cian u'el

een verklaring van het bcstur-rr van de raad voor rcchtsbiistartd, bedocld in artikel 7.

clerde licl, olclercieel e, van cle Wet op de rechtsbijstand waarr.rit blijkt dat ziin inkomen

niet meer bedraagt clan de inkornens becloeld in de algemene maatregel van bestuur

krachtcns artikcl i5. twcede lid, van die wet;

- van gedaagcien clie bii dezellile aclvocaat vcrschijnen en gelijklrriderldc couclusies nctrlcll

of gch.lkluiclencl verwcer voercll. op basis van artikel l5 van de Wet griftrerechten

6rirgerlijke zaken slechts eenmaal eelr gezalnenlijk griÍïierecht rvordt gehcven;

TENEINDF],:

alsclan tcÍ,lctt zich tc horen cisetr en concluderen op cle volgende gronden:

[;eitelijka grondetr

L De gemeetrte Ileusclen (hierna: cle gemccnte) is eigenaar van het perccel kadastraal

bekcnd gcmeente Heusden A 1741, plaatselijk bekend als Wijkscstraat 6.

2. De gedaagcle heren Schreuder (hiema: Schreuder c's.) zijn eigenaar vau het perceel

kaclastraal bckcncl gemccnte l{eusden A 551, plaatseliik bekend als Wijkscstraat 8.

J . Op het perceel Wiiksestraat 6 il'as rcecis eetr pand geboLn'vd waarbij er t:en ovcrbourv

op i-ict perceel Wijksestraat 8 heeft plaatsgcvondel. Tttssen partiien is een gcschil

ontstaan over de eigenclom van cle gron<l onder dczc overbouw. Uiteindelijk heefï dit

erin geresultcerd clat r-rw rechtbapk in clc procedurc mct zaaknumlner 3243838 en

rolnunrmer. CV ËXpL, 14-6295 bi.l vonnis van 26 febrLrari 2015 (kort samengevat)

heeft beslist dat dc groncl gncicr deze overbourv cloor verjaring eigendorn van de

gclnecnte is ger.vorclen. l)c genlecnte legt dit vonnis over als productie A'

'l'egel clit ,n,onnis z-ijn door Schre udcr c.s. gccn rcchtsrniddelen aanger'vcnd. l)e

gerneente Heuscien heeft daarom aangekoncligd ilat zii over zal gaatr tot inschrijving

'an ciit vonnis in hct registcr van het Kadaster. De gctneentc lleLrsden legt als

prorluctic l] haar briel van g-jq11t2ÍILI aan de gemachtigde van Schreuder c's' over'

exclusief de bijlage bij clie brief, te weten het als productic A ovcrgelegde vonnis'

J

a.

4 .
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Bil bl iel 'van 2 jul i  2015 heefi de gemeentc van dc grif l ier rran dc rcchtbank Oost-
Ilrabant de in artikel 3:i7 lid I aanhef en onder e BW bedoelde verklaring,

iniroudende dat er geen rechtsmiddcl tegen dit vonnis is ingesteld, ontvangen. De
geureentc lcgt dczc bricÍ 'over als productic C.

Vervolgens hecli  clc gcmeenle bi j  brieÍ 'van 6 jul i  2015 (productie D) het Kadaster

verzocht om over te gaan tot inschrijving r.,an het vounis in de registers van het

Kadaster. i lct Kadastcr heel1 op 7 jul i  2015 om 9.00 uur het vonnis irrgcsclreven in

het rcgister Onroerende Zaken Hyp4, decl 66443 nummcr 22 (productie E.).

Bi i  brief van 7 jul i  201-5 (productie F) hcoft het Kadastel aan (in iecle'r geval) cle

advocaat van cle gemeente bericht dat het oude perceei Her-rsden A551 door twee

nicurvc clcclpcrcelen zal r.vorden vervangen, tc ureten I leusden A2867 ten nzrnre van de

gemecntc llcusden en l{eusden A2868 ten llarne van de heren Schreuder. Het

Kadaster geeÍ1 in haar brie{'aan dat de administratieve grens van de beicle cleelpercelen

nog niet deflnitief is en clat daartoe een grensaanwijs zal moeten plaatsvir-rden.

llet is cen lèit van algemcne bekenciheid dat dc aanwijs van een nieuwe kaclastraic

grens teneinde daar een definitieve grens van te maken cloorgaans plaatsvindt éen tot

anderhalÍ'.jaar (l) na inschrijving vzrn het str.rk dat betrekking heeft op cic eigendoffr v.lr-r

(gecleeltes van) een perceel/percelen, I)c gerneente is daarop in overleg met het

Kadaster getreden en heeft Lliteengezet dat en waarom het voor haar bezwaarlijk is om

clazirop zuik een lange tijd te rnoeten wachten. "l"iiclens clat gesprek bleek er bij toeval

ecn afspraak op 11 augustus 2015 mogeli jk.

Voor de gerneente is het zeer ber.waarlijk om langer dan tot cieze ingeplande

inrnetingsalspraak te moeten wachten aangezien zij voorncmens is om haar perceel op

de kortst mogelijke tennijn te verkopen, nraar claartoe feitelijk niet kan ovcrgaan

voordat cle kadastrale grenzen definitief zijn aangewezen en bijgewerkt door het

Kadaster. Inclien er gcen dcfinitievc grenzen ziin bepaald blijli cr immers onzckerl-reicl

bestaan ovcl de ligging van de kadastrale greuzen lietgeen nadelige gevolgen kan

hebben voor de vestigirrg van (bijvoorbeeld) een recht van hypotheek door een

opvolgcnd eigenaar. Bovendien dient de gernccnte vanwegc hct bcpaalde in artikel

3:i4 BW zich bij privaatlechtelijk hancleien ook de beginselen van behoorlijk bestuur

te horrclcn cn dient z.ij zich daarom zorgvr-rldig te gedragen en een opvolger-rd kopcr

niet tc conil'onteren met een conílict over dc grensaan*'ijs zoals dit zich thans tussen

partijen aliekent. 
'l 'ot 

het moment van verkoop lijdt de gemeente ook schade doordat

7.

8 .

9 .
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zij jaarlijks aÍschrijfl op het pand en zij rente inkornsten nrist over de te realiselen
vcrkoopsorll van het pand aan dc Wijkscstraat 6.

10. I lct Karclaster hcelï (kenneli jk) in een tclelbongesprck op of omstrccks 14 "iul i  2015

contact gezocht met geclaagde C.A.P.M. SchreLrclcr over de intneting van dc nieuwe

grenzen. ln reactie daarop heefi de gemeente het hierbij als productie G overgelegde

c-rnailbcricht ontvangen van dc gemachtigde van Schretrder c.s., de hccr A.M.L. van

Rooii. waarin -'- onder meer -- is gestelcl clat er strafaangifte is gedaan tegcn het

Kaclastcr nu cle botreliende nledewerker van hct Kadaster beweerdelijk niet ztjnlhaar

luaarll zou licbbcn a.enoerncl.

1 l . l lu  c-n ia i lber icht  van 2 l  ju l i  2015 heef t  het  Kaclzrs ler  aa l  dc gcrncente l lcusden

bevestigd dat de grensaanwijs plaats zal kunnen vinden op I I  augustus 2015 om 11:00

uur. De gemeente lcgt dit bcrisht over als productie H.

12. Uij brief van 22 juli20li (productie I) heelt clc advocaat van de gemeente aan de

gemachtigdc vÍI l-r Schrer,rcler c.s.. de heer A.M.I-. van Rooil,  verzocht om uiterl i jk op

24iuli 2015 te berichten dat (één van de) heren Schreuder dan w'ei de heer Van Rooij

nar.nerls dc hcrcn Schrcuder aanwczig z.ullcnl'zal ziin bij dc grcnsaanlvijs cn cle grens

zal aanwijzen. I'evens zijn claarbi.j de veririnderdata tot 11 auglrslus a.s. opgevraagd,

13. De advocaat van cle gemeente heeft op maar ook na 24 jul i  2015 niet van Schreuder

c.s., althzrns hun gemachtigde. vernomen.

Juriclische gronden

14. Gelet op het bcpaalclc in arl ikel 57 Kadasterw,et jo. art ikcl 14 Kadastcrbcsluit dicncn in

beginsel zoi.vel de gerneente als Schreuder c.s. aanwezig te zijn bii de grensaar.iwijs.

l)e landnrctcr van het Kadaster kan evcnwel ook beslissen dat het bcpaalde in het

vonnis van 26 Íèbmari 2015 geen trvi j fel overlaat over de l igging van de uieuwc

grenzen niet tegenspraak is met de door hem waargenomen afpaling (arlikel 14 iid 3

Kadasterbesluit).

15. De gemecnte stelt zich pr:imair op het stanclpunt dat de aanwijs van de grens ook op

grond van artikel 14 lid 3 Kadastcrbesluit kan plzratsvinden. In het vonnis van 26

Íbbrr.rari 201-5 is immers geoordeelcl dat de grond onder dc overbouw door verjaring

cigcndont is govorclcn van de gemeente l'leusclen. Dit betekent clat dc buitenzijde van

de ovcrbouw z.al hebben te gelden als de gl'ens van het nieuwe kadastraie perceel.

hetgeen in het velcl ook cenvouciig lvaarneeinbaar is, De gemeente kan het echter niet
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laten aankonlerl op de op 1l augustus 2015 daarol,er door de iandmeter van het

Kadaster tc ncrncn be sl issinq.

De gemecnte is namelijk voornemens om het perceel Wijksestraat 6 te koop aan te

bieclen inclusieÍ'het perceel grond onder dc overbouw. ln beginscl zou cle ovcrdracht

ook plaats kunnen vinden met voorlopige kadastrale grenzen, zoals daar nu sprake van

is. Echter. z-ou cle opvcllgend koper clan geconlionteerd worden met de onzekerheid

over de ligging van de kadastrale grenzen hetgeen nadelige gevolgen kan hebben voor

de vestiging varl (bijvoorbeeld) een recht van hypotheek. Ilovendien is het zeer

waarschijnlijk dat cle opvolgend eigenaar in dat geval bij de r,riteindclijke grensaanwijs

geconfronteerd zal gaan i.vorden met een (vergeliikbaar) conÍlict met Schreuder c.s.

Cielel op hct bcpaalde in artikel 3:14 IIW en de vcrplichting van de genteeutc our ziclt

zorgvulclig te geclragen tcn opzichte van (ontlel rnccr) cle opvolgencl cigenaar. kan dc

gemeente niet anders dan het perceel overdragen met deíinitieve kadastrale grenzen.

Onr deze reden ziet de gerneente I'leusclcn zich genoodzaakt in kort geding uw

rechtbank te vcrzocken tot het bevelen van Schreucler c.s. om bij geiegenheicl van de

l<adastrale grensaanwiis op I1 augustus 2015 gezarnenlijk, althans eén van hen

bevoegdelijk optredend nanens Schreudcr c.s .gezamenlijk. aithans vertegenwoordigd

cloor een daafloe gevolmachtigde vertegenwoordiger, dc buritenzildc van het pand

staande en gelegen aan de Wijksestraat 6 aan te (laten) wijzen als de kadastrale grens

tussen clc nicurve, thans voorlopige percelen Her-rsden A2867 en l{eusden A2868. Om

Sc,hreuder c.s. tot nakoming van die vcrplichting te bewegen, acht de gemeente

oplegging van een dwangsom noodzakeliik.

Vgor het geval Schreuder c.s. niet, althans niet allen, alti-rans niet verlegenwoordigd

cioor een ciaaftoe gevolmachtigde verlegenwoordiger, zttuden komen opdagen bij de

geplande grensaanwijs op 1l augustus 2015. de medewerking daaraan zouden

weigeren of de ligging van de kadastrale grens niet zouden aanrvijzen conform het

vonnis van {e rechtbank Oost-Brabant ci.d.26 lèbnrari 2015. vordert dc gemeente clat

uw rechtbank in goede justitie een dwangvertegenwoordiger beuoemt om de

buitcnzijdc van het pand sttrandc en gclegen aan de Wijksestraat 6 aan te (laten)

wijzen als cle nieuwe kadastrale grens, althans dat het in dezen te wijzen vonnis in de

plaats treeclt van clc door Schrcuder c.s. te vcrrichten grensaanwijs in dier voege dat de

buitenzijcle van het pand staande en gelegen aan de Wiikscstraat 6 heett te gelden als

markering van de kadastrale grens tussen perceel Ileusden A2867 en lleusden A2868

íart ikcl 3:300 l id I I IW).

t 1
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Spoedei,send belung
19. I let spoedeisend beiang van de gemeente bij de gevraagde voorziening is gelegen in

het Íèit  dat het Kaciaster gewoonli jk één tot anderhall ' jaar ( l) nodig hecÍl om tot een

inlneting van de nieurve grenzen over te gaan lnaar clat de gemt:ente er bij toeval in is

geslaagci om een aÍ.spraak te maken voor I I augustus a.s. om l1:00 uur. De gemeente

heeli spoedeisencl belang bij de gevraagde voorziening omdat deze erloe strel<t de

onzekerheid over cle ligging van de kaclastrale grenzen te beëindigen met het oog op

ccn spoedige verkoop van haar pand met ondergrond Wijksestraat 6 en het voorkomen

dat cle opvolgend eigenaar hierover in een (br-rren)gcschil  rnet Schreuder c.s. wordt

getrokkcn. Dit in verband met de biizondere positie van de gemeente in het

privaatrecht ex artikcl 3:14 IlW. Daarbij heef't te gelden clat de gcmeente schade lijdt

door niet tot verkoop en levering van het perceel over te kunnen gaan doordat zij

jaarlijks aÍ.schrijlï op het panci en zij rente inkomsten mist over dc te realiseren

verkoopsom van hct pand aan de Wijksestraat 6.

llclvijsmitklclen

20. De hierna op he1 productieoverzicht te melden producties zi in als ber.vi jsrniddel aan

deze dagvaarding gehecht.

21. Wellicht zal de genreente, voorafgaand aan de mondelinge behandeling, nog enige

aanvullcnde producties in het geding brengcn.

OI' BOVIINSTAANDII GRONDIIN heeí1 de genecnte recht op en belang bii de vordering

clat de voorzieningerrrechter bij wege van voorlopige voorziening op grclncl l'an artikel 254

van het Wetboek van Burgerliike Rechtsvordering * uitvoerbaar bi-j vclorraad -:

l) lleveclt dat Schrcr-rder c.s. gczamenlijk, althans veftegcnwoordigd door een daartoe

gevolmachtigde vertegenwoordiger, op straflè van verbeurte van een dwangsoln van

€ 10.000,- bi. i  gelegenheid van de kadastrale grcnsaanu,i js op l1 atugustus 2015 de

buitenzijde van het pand staande en gelegen aan de Wiiksestraat 6 zullen (doen)

aanwijzen als de kaclastrale grens tussen de nieuwe, thans voorlopige perceleu

Ilcusdcn A2867 en Hcusdcn A2868. bij gcbreke \vaarvan deze grens alsclan zoals

voormeld aangewczen zal worden door een door urv reclitbank in goede justitie te

benoemen dwaltg\/crtegenwoordiger, althans dat hct door Li\^/e Edelachtbare
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Voorzieningenrechter in dezen te wijzen vonnis in de plaats treedt van de door

Schreudcr c.s. te verrichten grensaanwijs in clicr voege dat de buitcnzijde van het pand

staande en gclegen aan de Wijksestraat 6 hecft te gelden als markering van dc

kadastrale grens tussen perceel iJeusden A2867 en l leusden A2868;

Schreuder c.s. veroordeelt in de kosten van deze proccdure, alsmedc in de nakosten

me1 een beclrag van€ i31,-- dan wel, indien betekening plaatsvincit,  met ccn bcdrag van

€l 199,-- cn dc eventucle vcrclere executiekostcn.

De kosten dezes bedlagcn voor rnii. deurrvaarder, €

t )



PRODUCTIE,OVEITZICHT

Productie A: vonnis van cle rechtbank Oost-I lrabant van 26 febrLrari 2015;

Productie l]: brief d.d. 9 juni 2015 r,an de advocaat van de genreente aan de gemachtig<le

van Schreudcr c.s,

ProductieC: brief d.ct. 2 jul i  2015 van de rechtbank Oost-Brabant aan cle advocaat van de

gclnccntc

Productic D: brief d.d. 6 .juli 20 I 5 van de advocaat van de gemeente aan het Kadastcr

Productie E: alschriÍi van de op het originele vonnis aangebrachte sticker van het Kadaster

Productie F: bricl'cl.d. 7 j uli 201 5 r,an het Kadastcr aan de advocaat r,'an de gemee nte

Productie G: e-mailbericht d.d. 14 jul i  2015 van de gemachtigde van Schreuder c.s. aan de

gemeente

Product ie  I I :  e-mai lbcr icht  d .d.2 l  ju l i  2015 r ,an het  Kadasteraan c le  gemeente.

Prodtrctiel: brief d.d. 22 juli 2015 van de acivocaat van de gemeente aan de gernachtigde

vau Schrcuclcl c.s,
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Dcr,e z.aa\< (clossiernunrmer 5029728) wordt behandeld door. mt..
A2(t162), advocaat tc Nijmegen, Postbus 55, 6500 AB, tclefoon
3 606026, c-rlqi I raainiakers@dilkzwager. nl.
l{cdcn, dc achtent"vintigstc jLrli twccduizendvijftien (201 5),

op vetzoeh van clc publiekrechtelijke rcchtspelsoon gemcente Heusclen, zetelende te (525i
ilD) Vlijrnen aan ltet aclres .Ir.tlianastraat 34, vool cleze zaali woonplaats kiozende te Nijrnegcn
aan de Van Sohaeck- Mathonsingei 4 (Postbus 55, 6500 AB) ten kantore van I)irkzwager
aclvocatcn & notal'issctr N.V., van wie mr. C.W.J. Raainrakers als advocaat wor:dt gcsteld en

als zoclanig zal optreden,

heb ik, Pettus .loltanne.s I-ambcrtus Ccrardus van Kri.jl, als gerechtsdcrrrwaalder gevestigd te

Nijnregen, Icantoorhouciende en mitsdien ten clczc r,voonplaats irebbende te Nijmcgen aan de

Wijchensoveg 1 i 8,

lct'aclrtetis schLiftelijkc last d.d. 28-07-2015 van cle voorzieningenrechtel van dc ltcchtbaril<
Oost-Brabatrt, locatie 's-Hertogenbosch ingcvolge artikel 254lid 2 van het Wetboek van
B urgell i ikc ltcclrtsvordcring,

G-ri_DAG VAARD...r"N KOJ{[ GEpTNG :

1, de heer ANTONIUS FRANCISCUS LEOI\ÁRDIIS MAIIIA SCIIROUDBR

2 .

wonentle te (5221 BD) 's-l{ertogenbosch aan het aclres l)e Vutter 3, aldaar aan ciat

aclt'es nrijn exploot docnde rln at'schrill vau deze dagvaalditrg alsmcdc vau hicrtra

gcnocmclc proch-rcties latcndc aan: uoo*u'" 
t" '

,, " JJ;ï ifi ilï""*iïi:ï;-ffi, Jill
voorgescl)ÍêveÍl, omdal lk aldeer nromancj
aantÍilf aan wie rechtsgeldig eÍschrlft kon

wordgn gelatên;

dc hcer CAI{OLLJS ANï'ONIUS PtrTRUS I\{ARIA SCHREUDIIR, rvonende tc

(5154 AI') li lsliout aan hct adles l(elkstr'aat 30, aldaar aan dat adres mijir exploot

doendc en af,;chriíl van deze dagvaarclirrg alsmede van hiema genoemdc producties

la tcnOC aan: v l -  L ,  /ooÍrneJo adres jn geslotb
cra árop ds uorr".rd,n gon f,o:lYl;}:ffiJ
voorgeschrcven, omcJà-l ik atoaar nieniand
aanlrol-aaí,,trs rechtsgêldig aÍschrlÍt kon

wordon geÍaten;

r,1 5001200
C.W.J. Raaimakcls (BAR:
024 ' -  381 3183, lax 024 *



3, de heer Pnl'RUS ITIIANCISCUS MARIA SCHI{IrltlDER. wonende te (5254 JP)

llaarstccg aan irct adres l:laarstcegscstt'iia1 97. aldaar

docnde en afschrift van deze dagvaarding alsmcdc

latende aan: 
g"u**,u,o.uorusin gssloteíifirvsrop.met"..
\íorop de verme-ldingon?oals wotteliik

voorgesctusvoli, omdal lk aldaar nlenrand
aanroÍ"àan wis rechlsgeldig ?Íschrift kon. Iwo.Illg-ngelalsnrl-vt. 

: ' J

aan dat adlcs mijn cxploot

hierna genoemcle plodrtcties

* 
,-{"- t'.ï i { -

, lrr, ' r i  "t  * 1r, rJ

OM:

Op dondcrdag 6 ausustus ?015 (trvecdr: izcndvij f t ien) om 11:00 irt  clc vounnicldns, in

pefsoon of vefiegenwoolcligcl dool een advocaat te verschijnen tel openbare tereclttzitting van

de voolzieningcnreohter van de rechtbanl< Oosl-l}'abant, iocatie 's-Hct'togenbosch,

reclrtsplckende in l<ort geding, welkc 't.itting alsdan gehouclcn zal wot'dett in hct Paleis van

Jr"rstitie aan de Leeghwaterlaan 8 tc 's-Hertogenbosch;

i\{ET DIl AAN ZI'GGII{(} DAT:

indien een gedaagde rrict in persoon en evcnmiu vcrtegenr.vooldigd door cctt advocaat op

de tcreclttzilting velschijnt en de voorgescll'even tcrinijnen cn Íbrmaliteilen in aoht zijn

gcn()l l lul i .  cle lcchlcl vulslcl< tcgen dic gcclaagdc zal vcrlctrcn cn <le hiet ' t ta otttsclttcvcn

vor<lering zal toew4z,en, teuzij cleze hem otuechturatig oÍ ongegrond voorkomt,

ildie1 ten minste óón van de gedaagden iu persoon of bij advocaat ter terechtzitting is

vcrschencn, lusseu aile partijen één vonnis zal worclen golvt:zctt, dat als cetr voltni's op

tegenspra ah wordt beschouwd;

bij verschiining in het geding van icder van de gedaagden een griffielecht zal worden

geheven, tc volcioeu biruren vier weicen tc t'elccncn vanaf het tijclslip van vct'scl-rijning;

clc hoogtc van cie gt'ifÍielechten is venneld in <le meest Lecente biliage bchorend bii cle Wet

6;riffielcclitcn bLrrgcrlijlte zakctr, die oncler tneet'is te vinden op de website:

lyrvil,-Lbv g. n l i erlffi gt.cqbler{sbgl

van eerl pelsoor) clie ouverrnogencl is, een bij of ltrachtcns c1e rvet vastgestelcl griffieieoht

voor ollvelltogcnclen wordt gehcven, indien hr,i op het tijdstip waaïop lict gliffielccirt

rvordt geheven heeÍï ovcrgelegci:



í). een afschrift van het besluit tot toevoeging, becloeld in artikel 29 van de Wet op cle
rcchtsbijstattcl. of iridien dit niet mogelijh is tcn gevolge van omslandighecien die
redclijlterrvijs niet aan ltem zijn toe te lekenen, een afschrift van c1c aanvraag, bcdoclcl
in altikel 2zl, twccclc licl, van dc Wet op dc rechtsbilstand, rlan wel
eett vcrklat'ing van het bestuur van de raad voor rcchtsbijstand, bedoelcl in artikel 7,
cie|cle lid, ondeldeel c, van do Wol op de rechtsbijstanci rvaaruit blijkt dat zijn inkomen
niet meel bedlaagt clart dc inkomens bedoeld in cle algcmene maatlcgel van bestuur
krachtcns altikel 35, tweede lid, van dic wet;

- van gedaagden die brl dezelfde advocaat verschijnen en gelijkluiclende conclusies nelnen

of gelij lilrridcntl vcrwco' \/oere n, op ba.sis van altike I I 5 van de Wet griÍliercchten

bLtt'gcrli.i lce zal<cn slcclrts eerunaal cur gezamenliik gLifïielechÍ. wordi geheven;

,fEN[TNDIi,:

alsdan tegcn zich tc horen eisen en concluderen op dc volgcnde glondcn:

Iteilelijke gronclcrt

1. De getneeute Ileusden (hicrna: dc gcnreente) is eigenaar vall het perceel kadastlaal

behcnd getncente ilcusden A 1741, plaatselijk bekend als Wijlcsestraat 6,

2. De gedaagcle heren Schreuder (hierna: Sclreuder c,s,) zijn eigenaar van het peloeel

liaclastt'aal bekend gemeentc lleusden A 551, plaatselijh bclccncl als Wijksestraat B.

J . Op het perccel Wijksestraat 6 was rccds een pand gebouwd waarbij el' ecn overbouw

op het pet'cccl WijlcscstLaat 8 heeft plaatsgevonclen, Tussen partijen is een geschil

outstrinn ovcl de cigendonr vaur cle groncl onclct'deze ovelbouw. Uileindelijli heeft dit

et'in get'esulteeld clat uw rechtbank in cie procedLu'c mct zaaknuntnter 3243838 en

rolriurnmer CV EXPL 14-6295 bij vomris van ?í*&bryru!2_Ql5 (kolt samengevat)
hceii bcslist dai cle grond ondcl dczc ovcrbouw clool vcrjaling eigendom van cÍe
gerneente is gewolden. De gcmeente lcgt dit vonnis ovel als productie A.

'I'egen dit vonnis zijn door Schreuder c.s. geen rechtsmiddelen aangervencl. De

gemeentc ilcuscien heell daar:om aangehondigd dnt zij over zal gaan tot inschrijving

van clít tottrtis in het legister van het Kadaster'. l)e gemeente iler.rsclen legt als

productic I] haal brief-van 9 iuni 2015 aan de gemachtigde van Scirreuder o.s, over,

cxclusief de bijlage bij die blief, tc rvetcn het ais productie A overgelegcle vonnis.

b .

4 ,



5

6 .

l.)i j bLief van 2 iuli 2015 heeíï de gerneente van de gliffier van cle rechtbank Oost-

Ii.abant clc in artikel 3:17 lid I aarilief en onder c BW bedoelde verklaring,

inhouclenclc dat cr gccn rechtsmiddel tcgen dit vonnis is ingesteld, ontvangen. De

gemeente legt deze blief over ais productie C.

Vervoigels |eeÍi de gerneente bij brief van fiuli 2015 (productie D) hct Kadaster

vcr.zocht o11 ovcl' tc gaan tot insclrli lving van ltet vonnis in cic I'egistet's van het

I(iiclaster.. l let l(aclastcr hecft op 7_jLrli 20i5- om 9.00 ttur hct vonnis ingesclrreven tn

hct registel Ont'oerencle Lal<enl{yp4, decl 66443 llul1imef 22 (productic E),

Bij bLief van 7 juii 2015 (procluctie F) heeft hct Kaclaster aan (in icder geval) cle

actvocaat vau cle gcmccnte beliclit dat het oude pcrceel Ileusden A551 door twee

nienwe deelpercelen zal worclen vervangen, te weteil Hertsclen A2867 teir namc van de

gemcente lleusclen cn Ilensclen A2868 tcn uame vatt dc heretl Scluettdet" IIet

I(aclaster.gceft in liaal brief aan clat de aclurinistratieve grclts vall de beide deelpercelen

log niet cleÍinitief is en dat daaltoe een grcnsaanwijs zai moeten plaatsvinclett,

Het is een ieit van algemene bekenciheici clat cle aanwijs vetrl een nieurve kadastrale

grcus telcilcic claal een clefinitieve grcns van tc tnakcn doorgaaus plaatsvindt één tot

anclerlialfjaar (!) na inschrijving van hct stuk dat betrekl<ing heelt op de eigendom van

(gcciccltes van) cctt pcrceel/percelcn, I)e gcnlecntc is daal'op in ovcrleg rnet hct

Kaclastcr get|eclen en hccft uiteengezet ciat en waarom het vool'haar bezwaarlijk is om

claarop zullc ecn lange tijci 1e uroeten wachlcu. 
'I'ijdens 

dat gcsp|ck blcelt er bi-i toeval

eeu afspraal< op I I augus-tuq-2U15- mogelijk'

Voor. dc gcnceltc is hct zeer bez,waar:lijk orn lauger cian tot dcze ir-rgeplande

itlnetilgsaÍbpr:aak te rnoeten waohlen zrarrgezien zij voot'nemetis is om haar percecl op

cle kortst ntogelijite tcrmiin te vcrkopctl) maar daat'toc feitclijk niet katt overgaan

vóórdat cle kaclash'aie grenzen clefinitief zijn aangcwezcn en bifgewerkt door iret

I(aclaster.. Ildicp cr geell clefinitievc gfellzen zijn bepaaid blijfl eL itnmers onzckerheid

bestaan ovcr. clc iigging van cle kaclastlale grenzen hetgeen ook nadeligc gevolgen katl

hebben voot cle vestiging van (bijvoorbeeld) cen recht van hypotheek cloot' een

opycilgelcl eigenaar.. 
' l 'ot hct moment varr verl<oop lijdt dc gettteente schade doordat zii

jaaLliiks afsclrr.iift op het pancl en zij rente iukomsten mist ovet' cle te r:ealiseren

verkoopsom van hct pancl aan <le Wijksestraat 6. Bovctrdien dicnt de genroente

valrwege het bcpaalclc in ar:tikel 3:14 BW zich bij privaatt'echtclijk handclen ook dc

begir-rselen van bchoor'lijk bestuul te houclen on client zi-i zicl't daat'om zorgvuldig te

"+
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gedragen el1 ccn opvolgcnd kopel nict te con{i'ontcrcn ntct een oonflict over de

grensaanwijs zoals dit zich thans tusscn partijcn aftckcnt.

t0. IIct l(aclastcr hee11 (kcnnclijl<) in cen tcleJbongcsprelc op of omstreehs .L-a_fuli 2015

contact gezocht met gcdaagcie C.A.P.N4, Schreudcr over cle imneting van c1e nieuwe

grcnzell, In rcactie ciaarop heelt dc genreente liet hierbij als productie G overgelegde

e-mailbericlrt ontvangen van de gemachtigde van Schreridel c.s., de heer A,M.L. var

i{ooij, rvaarin -- oncler mcor' - is gcstold dal er stLaíZrangiÍlo is gedaan tcgen hct

I(adaster nu de betrefÍbnde medcwcrker van hct l(aciastcr beweerdeliil< niet z.ijn/haat

naaln zou hebben cenoemd.

11, Bii e-mailbericht var.r 21 jull2015 heelï hct I(aclaster aan de gemeente l-Ieusden

bevestigci dat de grensaanrvijs plaats zal kunncn vinclen op 11 aueu_slw-Za$ cttd1.O0

11u. De gemecnlc legt clit belicht over als productie H.

12. Bii blief van 22 iuli_2915_ (productie I) lieeft de advocaat van cle gemeente aan de

gemaclitigcie \/all Sclrreuder c.s., de heer: A.M,L. van Jtooij, vcrzoclit orn uitcrlijli op

24 ju|i2015 te bericlrten dat (één van clc) hcren Schreuder dan u,el cle heer Van Rooij

nalnens de ireren Schleuder aanwer,ig zu\Ien/zal zijn bij de grensaanwijs en cie grens

zal aanlvijzcn. T'evens zijn daarbij dc verhincleldata tot I 1 ar"rgustus a.s. opgevlaagd.

13. l)c advooaat van cJe geurecnte heeft op maar oolt na 24 iuli 2015 niet van Schreuder

c.s,, althans hun geurachtigde, velnomen.

,/uridische gronden

14. Gclet op hct bcpaalde in arlikel 57 l(adasterwct jo. altilcel 14 l(adasterbosluit diencn in

beginscl zowel dc gerneente als Schreudcr c.s. aanwczig te zijn bij de grensaanu,ijs.

Dc landrlctcr van iret I{adastel kan evenwcl oolc beslisscn dat ltet bepaalde in het

vorrnis van 2(r febmali 2Q15 geen twijfei ovcrlaat ovel dc ligging van de nicurve

grenzell niet tegenspraak is met cle door hem waargenomen atpaling (artikel 14 lid 3

l(adasterbesluit).

15. Dc gcnteenlc stelt zicli plirnair op hct stanclllr-urt dat cle aaur.vijs van clc grens ool< op

grond van arlikel 14 lid 3 T(adasterbesluit han plaatsvinden, In het vonnis van 26

februali 2015 is imrnels geooldeelcl dat de groncl onclel de overbouw ciool verjarittg

eigendom is gcwordenvan dc gemeentcl leLsden. I) i t  bctekent dat cle buitcnzi ide van

dc overbouw zal hebbcn te gelclen als de gl'cns vÍrr1 het nieur,ve kadastlale perceel,

hctgccn in hct vcld ook ecnvoudig rvaarnecnrbaar is. De getneente kan hct echter niet



laten aatiltonlen olt de op 11 augustus 2015 claalovel cloor de lanclmeter van het
I(adastel te nemen bcslissins.

16, De gemecnte is narnelijk voornemens om het percccl Wijksestr.az* 6 te koop aan te
bieden inclusiof het perceel grond onclel cle ovcrbouw. In beginsel zou de overcilacht
ook plaats kunncn vitidon met voorlopigc liadastrale grenzen, zoals daal nu sprake van
is. l]chtr:r, zort de opvolgend koper dan geconÍr'onteerd worden mct cle onzekerheid
ovcl' dc ligging vati de ltadastralc grcnzen hetgeon nadelige gevolgen kan hcbben voor.
de vestiging van (bíjvoolbecld) een recirt van hypotheelc. Bovenclien is het zeer
waalschijnliik dat clc opvolgend eigenaar in dat geval bij cle uiteiuclelijke grensaanwijs
geconfi'olrteet'd zal gaan rvorden mct ccn (r'elgelrlkbaa$ conf-lict ntet Schreucler c,s,
Gelet op het bepaalde in artikel 3:i4IlW en dc verplicliting van cle gemeente om zicli
zorgvulclig tc gcdlagcn tcn opziclrte vau (onclel rnecr) de opvolgcncl eigenaar', kan dc
gcirteente tliet anders dan het perceel overdlagen met definiticve lcadastrale grenzen.

17. Orn deze t'edcn ziet cie getneente l{er"rsden zich gcnoodzaakt in kolt geding uw

t'cchtbanl< [c vcrzoeltctt tot het bevelen van Sch'euder c.s. om bij gelegenheid van de

kadastrale grensaanwiis op 11 augustr.rs 201.5 gezamenl i j l<,  al thans eén van hen

bevoegdelijk optrcdenti narnens Sch'eucier c.s ,gezamenlijk, allhans vertegcnwoorcligci

dotlr cett daartoe gevoltuzrclrtigde vertcgcnrvooldiger, cle Lruitenzijde van het pand

staande en gelegen aan de Wijksestr:aal6 aan te (laten) wijzen als de liadastrale glens

lussen cle nieuwe, thans voorlopige peloeien l{eusden A2867 on I-Icusclcn 42868.

18, Vool hct geval Schloitder c.s. niet, althans nict allen, althans niet vertegenwooldigd

door een daartoc gcvolmachtigcle vertegenwoordiger', zoudeil komen opdagen bij de

geplande greusaanr,vijs op II airgustus 20I5, de rncderverting daaraan zouden

weiget'ctr of de ligging vzul cle liadastrale grens nict zouclen aanwijzen confolnr het

vomis vau cle rcchtbilnk Oost-Ilrabant d,d, 26 februari 2015, vordert cle gemcente dat

itw rcclttbanl< irt gocdc justitic cen clwangvertcgegl.oorcligcr bcnoernt ont de

buitenzijde van hot pand staande en gelegen aan de Wijksestr:aat 6 aan te (laten)

wijzen als cle nieuwc l<aclastraie grens, althans dat iret in clczcn te wijzcn vomis in de

plaats tt'ccdt van de dool Schreudel c.s. te vellichtcn grensaanrvijs in dier voege dat de

buitenzijdc vau het pand staande en gelegeu aan dc Wijkseslraat 6 heeft te gelclen als

nrat'kerittg van cle kadastr:alc gt'ens tr.rssen perceel Heusclcn A2867 cn I lcusdcn 42868

(art ikel  3;300 l id I  I IW).



Spoacleisend belung
19, l{et spoedeisend belang van de gemecntc bii dc gevraagde voorziening is gelegen in

hct l'cit dat hct Kacjastcl gcwoonlijk écn tot andcrhall jaar (!) nodig heell orn tot een

imrreting van cle nicuwc grcnzcn ovel te gaan rraaÍ dat de gemeente el bii toeval in is

geslaagd om een afspraalc te uraken voor 1 1 augustns a.s. om 11:00 uu!. I)e gemeente

hccft .spoecleiseud belang bij de gevlaagcle voorziening omdat deze eltoe strekt cle

onzekerhcid over de ligging van cle kadastlale grenzen vanwege met het oog op ecn

spoccligc vcrkoop van haar pand mcl ondelgronrl Wijlcscstraat 6 te beëindigen cn te

voorkonrcn dat de opvolgcnd eigenaar'hiuovcl in een (br-n'en)geschil nret Schreucler

c,s, r.'r'orclt getlokken. Dit in verband rnet dc bijzondere positie van de gemeente in het

privaatlccht ex artikel 3:14 BW. Daar:bij heeÍt te geldcn ciat de gemeente schade lijdt

dool niet tot velkoop en levering van het perceel ovel te knnnen gaan doordat zij

jaarli.jlis af'schlijft op hct pancl en zij rentc inkonrsten rnist ovcr dc tc realiscrcn

verlcoopsom van het pand aan de Wijksestraat 6.

llervijsrnitldele n

20. De liierna op het productieoverzicht te melden ploducties zijn als bewijsmiddel aatr

clczc dagvaalding gehecht,

21. Wellicht zal dc gcmcentc, voorafgaancl aan clc moncielinge bchandeling, ttog etrige

aarrvul lcndc ploduct ies in het geding brcngen,

OP BOVI'NSTAANDII GIIONDIiN l ieeÍt de gemccrrtc recht op en belang bij de voldering

dat de voolzieningeruochtcr bij wege van voorlopige voorziening op grond van altikel 254

van hct Wctbock van Ilurgerlijlcc Rcchtsvordcring uitvoerbaar bij voorraad -:

i) Bcvcelt dat SchlcLrdcr c.s. gezamenlijl<, althans veltegenwoordigd cloot'eon ciaartoc

gevolmachtigde vertegenwooldiger', op stlaÍ'Íe van vcrbcurte van ecn dwattgsotlt van

€ 10,000,- bij gelegenheid van de kadastralc glensaanwijs op 11 augustus 2015 de

buitenzijdc van het pand staancle cn gclegen aan de Wijksestlaat 6 zullcn (docn)

aanwijzen als de kaclastrale grens tussen de nieuwe, thans voollopige percelen

Ileusden L2861 en lleusden A2868, bi-i gcbreke waarvan deze grens alsdan zoals

voomreld aangewezcn zal wolden ciool een door uw techtbank in goede justitie te

bcnoemen clwangvertcgenwoordiger, althans dat het door Lrwe Hdelachtbare

Voolzicningenrechtcr in ilezcn tc wijzen vonnis in dc plaats treedt van de door

Schreucler o,s, te verrichtcn grensaanr,vijs in ciicr: voege rlat de buitcnzijde van iret pand



staatrde ett gelegcu aan dc Wijkscstraat 6 heeít tc gelclcn als rnarkering van cle
kadaslralc grens tussen pelceel lleusclen A2867 en Ileusden A2g6g;

2) Sclit'er"tder c.s. vcl'oorcleelt in cle kosten van dczc proceclurc, alsmecle in clc nal<osten
irret ecn becirag vatr € 131,-- dan wel, inclien betekcning plaatsvindt, met cen bedrag van
€l 199,-- en cle eventuele vcr.dcrc cxccutiekostcn.

I)e kcisten dezes bedragen vool.nrij, deurwaardcr., € 158,10

lrxplootkosten e 77 ,84
Infokosten tsRP (3) € 4,89

Nadel adLes (2) € 41,92

IITW ( 2t 44

0nCerqetekende verklaad cjat h

Ifi ii,,,xr,ï [J il.lx Íft ï ?,Y," J ffi rffi ,:'f{íí,
i',',.1 Hi'ïï-,',?il'JiJ 3! i,3 ijf g jïï',i:'-oï'ói, tr Ëi "

Ue kosten van dit expl0ot ziin v0ího00d met
een psrcentage geliik aan het percentage
als bdoejd in de Wet Omzetbelastlng 1968.
qequlraftt(0) kan op grond van dl8 \ttt de
in rekenrng oebrachts omzetbelasting nlet
verrekenen.
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Productie A: vonnis 'an clc rechtbank oost-Brabant van 26 fcbr.uari 2al5;
ProducticB: bricf d.d. 9 juni 2015 van cle aclvocaat van cle gemeente aan cle gernachtigde

vau Schlcnder c.s.
ProtlucticC: bl ieí 'd.d' 2jul i  2015 van dc lechtbank oost-lJlabant aan de acl 'oc;erat va' t lc

gemcentc

l)rodtrctic I): brief d.d, 6.iuli 2015 van dc aclvocaat van cle gerneente aan het l(aclaster
llroductic Il: alschrift van <le op hct oliginele vomis aangebrachtc sticker van hct Kaclastcr
Pt'odttctie F: blicf d'd. 7 juli 2015 van het I(aclastcl aan rle acivocaat val rÍe gemeentc
Productie G: e-mailbericht d.d. 14.iul i  2015 van dc genrachtigcle van Schrcucler c.s. t ian clc

gernecnte

Procluctic II :  c-mailbericlrt  d,.d.zl jul i  2015 van het I(adastel aan cle gcrneentc.
Protlucticl: brieÍ'd.d. 22 iuh 20i5 r,an cle aclvocaat van de gemeente aan de gemachtigde

van Schleucler c,s.



Productie A
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vonnls
RECHTBAN K Oost -Brabant

Sector kanton, locat ie 's-Hertogenbosch

Zaalcrumrner :  3243838
Rolnurnmer : CV EXPL 14-6295
Uitspraak :  26 f tbrLrar i  2015

in de zaak van:

de publiekrechtelijke rechtspersoon
GtrMEENï'E HEUSDEN,
zetelende te Vlijmen,
e iseres,
gemachtigde: mr. Ir'.A.M. Kniippe,

t e g e n

I. ANTONIUS FRÀNCISCUS LBONARDUS MAIIIA SCIIREUDEIT,
wonende te's-l{ertogenbosch,
2. CAROLUS ANTONIUS PETRUS MARIA SCHREUDER,
wonende te E.lshout,
3. PETRUS FRAT{CISCUS MARIA SCHRETTDER.
lvonende te I-laarsteeg,
gedaagden,
gemacht igcle: ing. A.M.L. van Rooi j .

Partijen zullen hiema "de gemeente" en "schreuder c.s." rvorden genoemd.

1. De procedure in conventie en reconventie

L L Het verloop van de procedure blijkt uit:
a. de dagvaarding,
b. de conclusie van autloord, tevens conclusie van eis in reconventie,
c. de conclusie van repliek, tevens conclusie van antlvoord in reconventie,
d. de conclusie van dupliek, tevens conclusie van repliek in reconventie,
e. de conclusie van dupliek in reconventie.

1.2. Ten slofte is vonnis bepaald.

2. De feiten in convenÍie en reconventie

2.1. Op 25 nrei 2009 is de gemeente eigenaar gervorden van het perceel, kadastraal
bekend als gerneente Heusden, sectie A, nummer 174 1, plaatselijk bekend als Wijksestraat 6
(hierna: Wijksestraat 6), op welke datum de gerneente het perceel heeft gekocht van J.C.L.
Verhoeven (hierna: Verhoeven). Verhoeven heeft het perceel op I juni i966 van zijn vader
gekoclit en was woonachtig in het pand van 1 februarí 1957 tot l4 februari \971.
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2'2' Sclireuder c.s. zijn eigenaren van het perceel, kadastraal bekend als gemeente
Hettsden, sectic A, nunrmer 55i, plaatselijk bekend als Wijkscstraat 8 (hiema: Wijksestraat
8)' Zry hebben de eigendom van het perceel verkregen op í0 d.""*ber lg:l6van haar
rechtsvoorgangster Schreuder & Zonen 13.V. Laatsigenocrncle heeft de Wijksestraat g op
l2 januari 1973 gekocht van ltaar rechtsvoorgangster, mevrouw J.M. Bax - van der plu-q'm.

2'3' Op enig moment heeft Verhoeven op zijn perceel Wijksesrraat 6 een (bij)gebourv
geplaatst. Dit (bij)gebourv is gedeeltelijk gerealiseerd op het perceel Wijksestiaai-g, zijnde de
overbouw. De overbou\.v is door natre kking e igendom g.ruorà.n van c1a eigenaar van 

-

Wijksestraat 6, vanaf 25 mei 2009 de gemeente.

2'4' Vanaf 14 Íèbruari t 977 heeft Verhoeven het pand op de Wijksestraat 8 verhuurd aarr
een Chinees restaurant. Het restaurant maakte gebruik van liet (bij)gebourv. In dit gebourv
r.vas ondcr n.let:r een toiletvoorzíening geplaatst.

2.5 - Op I 6 septernber 201 I heeft een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers
van de gemeente en tlYee van de drie gedaagclen, Píerre en Charles Schreuder. V an deze
bespreking is door de gemeente een gespreksverslag opgesteld. Dit verslag luidt, voor zover
van bc lang,  a ls  vo lg t :
"(. . ' )  Pierre Schreudcr nterkt op dat de gemcente vóór de gebroeclers iets doen, duidel i jkhcid dient rc verschaffÈn
ovcr dc grenzen. Dc vorige eigenaar van het pancl Wijksestraat 6 hecft zich grond toegeëigelcl van de vorige
eigenaresse (een rvedurve) van het pand Wijksestraat g.
"l'on [Jecrcns zegt dat ot'cr de grenzen in dc vcsting vaak onduicle lijkhcicJ bestaat. get betr-efr tenslofte situaties
vau hecl lang geleden. Na de opmetin-e van het Kadaster zi jn daar vaak de verschi l lendstc zaken eebeurd. Dat
heeft niets met opzet te maken, dat is in de loop derjaren zo gegroeid.
Dc tvethouder z'egt dat de gemeerrte inmiddels dric dossiers he cft lopen rrret de gebroeclers Schreucler, te \\,eten het
dossier Wijksestraat 3, Laagstraat I en Laaqstraat 12. Dc gemeente heefi derhalve op dit moment huisryerk
genoeg. Ze zou daaront eigenlijk u'illen t'oorstellen onr het dossier Wijksestraat I voorlopig te laten rusten, als de
gebrocders dat goed vinden.

De gcbroeders geven aan hiermee in principe tc kunnen insternmen. maar ze rvi l len toch graag cluidel i jkleicl  over
de perceelsgrcns. Piene Schreuder voegt hieraan toe dat achter het huis (Wijksestraat 6) een bijgebourv staat dat
in principe gesloopt kan rvorden. Als dat gesloopt \ \ 'ordt, dan is de grenskrvestie rvel l icht opgelost. ( . . .)"

2.6, op 2 december 2011 heeft wederom een overreg plaatsgevonden tussen
vertegenwoordigers van de gemeente, Piene en Charles Schreucier. Ook van deze besorekine
heeÍt de gemeente een gespreksverslag opgcsteld. Dit verslag luidt, voor zover van belang, 

"

als volgt:
" ( . . . )  Wi ikses t raa t  8
De rvethouder geeft aan dat vastgesteld is dat het pand Wijksestraat 6 deels is gebouw.d op ongeveer een
oppervlakte van circa l2 vierkante meters, die volgens de kadastrale tckening bij het perceel van de gcbroeders
zou horen. Zij stelt voor dat de gemeente dat stuk grond van de gebroeders koopt tegen de huidige gemeentelijke
bourvgrondprijs van € 337,-. Kosten overdracht voor rekening van gemeente.
De heren Schreuder zijn van oordeel dat de gemeente het toiletgebourv dat op dat perceelsgedeelte staat noet
slopen.

Ton lleerens zegt dat het vrijmaken van dat gedeelte niet tot de mogelijkheden behoort, rvant het roiletgebourv zit
vast aan het hoofdgebourv. {.- .)
De heren Schreudergeven aan dat de gerneente de situatie moet herstel len, dat stuk grond is tenslotte eigen6om
van de gebroeders. De grond is in het verre verleden door de heer Verhoeven (voormalige eigenaar van het pand
WUksestraat 6) bij zijn perceel getrokken. Iederecn rvist dat, maar nicmand durfdc iets tegen de heer Verhoeven
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te ondcrncmen.

Ton Beerens zegt dal de gebroeders bi j  de aankoop van het pand had<len kunnen weten dat niet al le erond die zi i
toen gckocl l t  hebbcn bruikbaar gclevercl kon tvordcn.
Charles Schreuder geeft aan dat een oudere mevrouw eigenaar van het pand was toen de heer Verhoeven de grond
in gebmik heeft genomen. Zij durf<le ook niets te onderncmen.
Debbie Gronnak - Ileset vraagt hoelang de ondergrond mct hct gebourv er op al deel uitmaakl var het perceel
Wijkscsrrrar 6.

Charles Schreuder deelt mede dat dat al heel lang het geval is, zeker veertigjaar ofnog langer.
Pierre schreuder zegt dat sinds die tijd continu gesodemietcr is over dat stuk grond.
f)e rvethouder rnerkt op dat de gemeentc hct stuk grond tlaarom rvil kopcn. [Jan is alles opgelost. De rvethouder
vtaagt noglnaals ofde heren Schreuder bereid zijn om het stu$e aan de gemeente te verkopen?
I'ierre Schrcuder zegt dat de gebroeders nict tol vcrkoop rvillcn ovcrgaan. De giemeente moet hct toiletgcbourv
slopen en de situatie herstel len.

Ton Bcercns gceft nogmaals aan dat sloop niet tot de mogelijkheden behoorl, wanr dan gaat de hele constructie
van het pand Wijksestraat 6 e r aan.
( . "  )
De rvethouder zc-ct dat het de beste oplossing is als de gemeente dc strook aankoopt. Sloop van het toiletgeboulv
is namelijk, gezien de kosten die dat veroorzaakt om de constructie van het hoofdgeboulv aan re passen, niet
rcde l i j k  en  b i l l i j k .  ( . . . ) "

2.7 . De gemeente maakt aanspraak op de eigendom van het stuk grond onder de
overbotrw op het perccel Wijksestraat I (hierna: het perceelsgedeelte). Bij brief van 29 april
2014 is nameÍls de genteente een aanbod aan SchreLrder c.s. gedaan inhoudende dat
Schreuder c.s. € 4.800,- zouden ontvangen indien zij zoLlden meewerken aan de registratie
van de door de gemeente gestelde eigendorn van het perceelsgecleelte in de openbaie
registers" Daarbij heeft de gemeente aangekondigd rechtsmaatregelen te nemen voor het
geval Schreuder c.s. niet zouden meerverken.
Schreuder c.s. zijn niet ingegaan op het voorstel van de gemeente.

3. IIet geschil

in conventie

3.l. De gemeente vordert bij vonnis, uilvoerbaar bij voorraad:
a. een verklaring voor recht dat de gemeente eigenaar is van het in de dagvaarding

onder nummer 6 omschreven gedeelte van het perceer, praatselijk bekend
Wiiksestraat 8, kadastraal bekend als gemeente Heusden, sectie A, nummer 551,
lvaarop een gedeelte van de rvoning, plaatsclijk bekend als Wijksestraat 6 is
gerealiseerd, welk perceelsgedeelte van círca I I m2 rood gearceerd is rveergegeven
op de - bij voorkeur aan het vonnis te hechten - situatietekening die als productie 5
in het geding is gebracht;

b. hoofdelijke veroordeling van Schreuder c.s. in de proceskosten, te vermeerderen met
rvettelijke rente en kosten als vermeld in de dagvaarding.

3.2. De gemeente stelt zich op het standpunt dat zij door middel van verkrijgende
verjaring eigenaar is ger,vorden van het perceelsgedeelte. Verhoeven heeft het (bij)gebourv
vermoedelijk in 1963, maar niet later dan 1973 geplaatst waarbij een deel van het gebouyi
(de overbouw) op het perceel Wijksestraat 8 is gerealiseerd. Met verwijzing naar de artikelen
3:l 05 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en verder, stelt de gemeente dat het perceelsgedeelte
hiernee in bezit is genomen door Verhoeven. Omdat de verjaringstermijn 20 jaar bedraagt, is
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Verltoevetr ctr daarmee de gemeente als rechtsopvolgster eigenaar gewordep van het
perceelsgedeelte, aldus de gemeente.

3 .3. Schreuder c.s. voeren verlveer.
Ten eerste voeren Sclrreuder c.s. aan dat de kantonrechtcr onbevoegcl is kennis te nenren van
de zaak, omdat de gemeente hun advocaat mr. Kniippe en hun jurist E. Gronnak - Beset niet
fonneel hebben gemachtigd. Daarnaast zou er rpruË" zijn van een valselijk opgemaakte
dagvaarding, omdat de gemeente bepaalde bríeven sleclrts halÍ. dan rvel niet heeft
overgelegd.
Voorts voeren Schreuder c.s. het volgende aan. Uit cle leveringsakte van 25 mei 2009 blijkt
dat Verhoeven heeft erkend dat hij het perceelsgedeelte irr houderschap houdt en dat de
verjaring is beëindigd. De gemeente heeft enkel recht op hetgeen is ornschreven in de
leveringsaktc en dus niet op het perceelsgecleelte.
Volgens Schreuder c.s. lieeft de gemeente niet aangetooncl dat de overbouw vóór l2 ianuari
1973 is gereal iseerd
Verder is de groofte van het perceelsgedeelte niet I 1 m2, zoals de gemeente aanvoert, maar
14,5 n'Q. Voordat de gemeetrte had mogen dagvaarden, had zij eerst <ie precieze grenzen en
maten moeten laten uitmeten door het Kadaster.
De gemeente maakt rnisbruik van haar eigen gespreksverslagen. De gemeente laat in de
dagvaarding en haar conclusie bervust zinsnedes weg orn het verslag in haar voorcleel uit te
leggen. Uit de gespreksverslagen volgtjuist dat Schreuder c,s, degenen rvaren die een
(snel le) oplossing van het geschi l  wensten.
Volgens Schreuder c.s. bedient de gemeente zich van een crimineÍe werkr,vijze, al dan niet
onder bedreiging van de onderrvereld, rvaarbij de gemeente voor miljoenen euro's schade
heeft veroorzaakt bij Schreuder & Zonen B.V. De criminele praktijken van Verhoer,en
rvorden gewoon voortgezet door de gemeente. Gedurende cle hele periode dat Verhoeven
rvoonachtig was op Wijksestraat 8 rvaren getneente en politie bang voor hem en legden hem
dan ook geen strobreed in de weg, dit terwijl de gemeente het al 25 jaar bekend is dat
Verhoeven illegaal had gebourvd op Wijksestraat 8. Ook de rechtsvoorgangster van
Schreuder & Zonen B.V, als Schreuder c.s. zelf waren bang voor Verhoeven en durfden
daarom geenjuridische stappen te ondernemen. Door het opeisen van het perceelsgedeelte
treedt de gemeente in de criminele voetsporen van Verhoeven. Gelet hierop moet rvorden
uitgegaan van de datum van 25 mei 2009 als de startdatum van de verjaringstermijn. Daarom
is er geen sprake van verjaring, aldus steeds Schreuder c.s.
Daarnaast berokkent de gemeente volgens Schreuder c.s. ook grote schade bij hun
gemachtigde, Van Rooij. Er is sprake van een geschil hrssen Van Rooij en de gemeentes
St. Oedenrode en Fleusden. Door de rverkwijze van de gemeente heeft Van Rooij politiek
asiel moeten aanvragen in België en beschikt hij thans niet over een geldig purpoo.t.,r/of
identiteitsbewijs. ook is er een arrestatíebeve I tegen van Rooij uitgevaardigd. be
behandeling van deze zaak moet dan ook worden opgeschort tot na het moment dat aan Van
Rooij een Belgísche identiteitskaart is verschaft, hij een paspoort heeft verkegen en het
arestatiebevel tegen Van Rooij is ingetrokken.

3.4. Op de stellingen van partljen rvordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventic

3 . 5 .
a.

Schreuder c.s. vorderen, na wijziging en vermeerdering van eis, bij vonnis:
veroordeling van de gemeente tot betaling aan schreuder c.s. van € 4.000,- als
compensatie van de gemaakte kosten aan rechtsbijstand van hun gemachtigde van
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h
Rooij;
veroordeling van de gemeente tot betaling aan schreuders c.s. van € 3.000,- als
contpensatie van € 1.000,- aan elk van de drie gedaagclen;
veroordeling van de gemeente tot betaling aan Schreucler c.s. van een extra schade-
vergoeding van € 6.000,- als compensatie van € 2.000,- aan erk van de drie
gedaagden vanwege d€ feiteli ik bewezen meest misdadige geld en eigendom
afnemende prakti jken die de gemeente l-leusden in deze iuuk t"n uitvoer tracht te
brengen.

De gemeente voert verweer.

op de stell ingen van parti jen lvordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

I)e beoordeling

3 . 6 .

3 . 7  .

4.

in convent ie

4'l ' Tussen partijen is in geschilde vraag of de genreenle, zoals zij stelt en Schreuder c.s.
betwisten, door verjaring eigenaar is gervorden van het perceel grond onder de overbourv op
het perccel Wijksestraat 8.

4'2. De katttonrechter stelt allereerst vast dat c1e gemachtigde van Schreuder c.s. bij
conclusie van anti&'oord en conclusie van repliek in conventie veel hceft aangevoerd omtrent
de - volgens hem - criminele rverklvijze van cle gemeente. Veel, dan rvel alló, van de
aangevoerde onrstandiglreden hebben echter enkel betrekking op de privésituatie van de
gemachtigde, Van Rooij, zelf. Van Rooij is echter geen procespartij in deze zaak. Hij is door
Schreuder c.s. enkel gemachtigd om nanrens iren verweer te voeren in deze zaak waarin her
gaat om de vraag ofde gemeente door verjaring eigenaar is gervorden van de betreffende
strook grond. De kantonrechter zal dan ook niet, zoals vcrzocht door de gemachtigde van
Scltrettder c's', de behandeling van deze zaak opschorten totdat aan Van lfooij eeri geldig
identiteitsbervijs en/of paspoort is verstrekt dan wel naclat het gestelde arrestaiiebev-eltegen
hern is ingetrokkcn. Niet gebleken is dat Van Rooij door deze omstandigheden (indien a-Í
juist) geen verweer heeft kunnen voeren namens Scirreuder c.s. Voorts lvorden àe stellingen
die zien op de privéomstandigheden van Van Rooij als niet relevant en niet ter zakedoende
terzijde gesteld. De kantonrechter z-al enkel inhoudelijk ingaan op de namens Schreuderc.s.
gevoerde venveren die betrekking hebben op de vordering van dó gemeente in deze zaak.

4'3. Bij conclusie van ant'rvoord is aangevoerri dat de kantonrechÍer onbevoeed is kennis
tc nemen van de zaak omdat * zo begrijpt de kantourechter * er geen formele bciluiten van
de gemeente ten grondslag liggen aan de procesvefiegenrvoordiging door haar gemachtigde
en omdat er bij de dagvaarding brieven dan lvel e-mails zouden ontbreken die relevant zijn
voor de beoordeling van de zaak. Nadat de gemeente bij conclusie van repliek alsnog hei
formele besluit en de bedoelde brieven in het geding heeft gebracht, zijn ichreuder c.-.s. bij
conclusie van dupliek in conventie niet teruggekomen op dit punt. De iantonrechter gaat Ër
dan ook van uit dat het venveer op dit punt niet wordt gehandhaafcl. Hier wordt dan ook
verdcr aan voortrij gegaan.

4.4. Met betrekking tot de vraag of zij eigenaar is gervorden van het perceelsgedeelte doet
de Gemeente een beroep op de verkrijgende verjaring ex artikel 3: 105 en verder bW. In
artikel 3:105 BW is bepaald dat hij die een goed bezit op het tijdstip waarop de verjaring van
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de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit rvordt voltooid, dat goed
rrerkrijgt, ook al was zijn bezit niet te goeder trouw. Omdat, zoals de gemeente erkent, sprake
was van bezit niet te goede r trouw, bedraagt cle betreffende verjaringstermijn 20 jaar (in
plaats van 10 jaar indien wel sprake is van goede troulv). De vraag die beantrvooid moet
worden, is of de (rechtsvoorganger) van de genreente het perceelsgedeelte al minimaal 20
jaar in ltaar bezit heeft. De vraag of sprake is van bezit diánt te rvorden beantrvoord aan de
hand van de maatstaven van artikel 3:107 en verder BW. Itet komt aan op de uiterlijke
omslandigheden rvaaruit naar verkeersopvattingen een rvilsuiting kan tuorden atgetËiO om als
rechthebbende op te treden. Er moet sprake zijn van "niet dubbeizinnig bezit". De bezitter
moet zich zodanig gedragen dat de eigenaar tcgcn rvic de verjaring loopt claalrit niet anders
kan afleiden dan dat de bezifter pretendeert eígenaar te zíjn (Hoge Raaà t S januari 1992, NJ
1993,178 en Hoge Raad 27 februari 2009, BI-11634). Van deze vorm van verjaring kan pas
sprake zijn ingeval de rcchthebbende tegen rvie de verjaring is gericht, uit cte gedràgingón
vatr degene die ziclr op verjaring rvil beroepen, duidelijk kan opmaken dat deze preiendeert
(eigenaar) tc zijn zodat hij ti jdig rnaatregelen kan nernen om dó inbreuk op zijn iecht te
beëindigen.

4'5' Concreet betekent het voorgaande dat moet rvorclen beoordeeld of en zo ja, \yann€er
het perceelsgedeelte in bezit is genomen door de (rechtsvoorganger van de) gemeente en of
Verhoeven zich ve lvolgens als bezitter / eigenaar heeft gedragen. Met de gemeente is de
kantonrechter het eens dat Verhoeven het (bij)gebouw en dus de overbourv in ieder geval
vóór l2 janLtari 1973, dLrs vóór koop van het perceel Wijksestraat 8 door Sclrreuder &Zonen
8.V., heeÍt gerealiseerd. Schreuder c.s. hebben dit niet, althans onvoldoende gemotiveerd
betr.vist. De enkele stelling dat de gemeente niet heeft aangetoond dat het (bij)gebourv vóór
l2 januari 1973 is gerealiseerd, is onvoldoende. Daarnaast blijkr uit de door de gemeente
overgelegde gespreksverslagen dat Pierre Schreuder tijdens de bespreking op l6 septenber
201 I heeft gezegci dat de vorige eigenaar van het pand WijksesrraaÍ 6 (Verhoeven) zich
grond heeft toegeëigend van de vorige eigenaresse (Bax - Van der Pluijm) van het pand
Wij ksestraat 8. Verdcr heeft Charles Schreuder tijdens de besprekin g op 2 decembe r 201 I
gezegd dat een ottdere mevrouw eigenaar rvas van het pand toen Verhoeven cle grond in
gebruik heeft genomen. I)e kantonrechter volgt Schreuder c,s. niet in hun betoog dat de
gemeente rnisbrrrik ntaakt van de genoenrde gespreksverslagen. Schreuder c.s. hebben enkel
aangevoerd dat de gemeente verkeerd lieeft geciteerd uit de verslagen. Niet gesteld of
gebleken is echter dat de bij dagvaarding overgelegde gespreksverslagen onjuist of
onvolledig zoudetr zijn. Ook hebben Schreuder c.s. niet betwist dat zij de door de gemeente
in de gelegenheid zijn gesteld te reageren op de gespreksverslagen voordat cleze rverden
vastgesteld. I)e kantonrechter gaat dan ook uit van de juistheid van de verslagen.
Gelet op het voorgaande stelt de kantonrechter vast dat de overbourv (gerealiseerd op het
perceelsgedeelte) is gebouu,d vóór koop van Wijksestraat 8 door Schreuder & Zonen 8,V.,
dus vóór 12 januarí 1973.

4.6. Voorts rvordt vastgesÍeld dat Verhoeven het perceelsgedeelte in bezit heeft genomen
en heeft gepretendeerd eigenaar te zijn van het perceelsgedeelte. Door het (bij)gebouw met
de overbouw op het perceel Wijksestraat B te realiseren, rvelke niet anders kon rvorden
verwijderd dan door middel van sloop, heeft Verhoeven een bezitshandeling ex arfikel 3: I07
BW verricht. Vervolgens heeft Verhoeven en daama het Chinees restaurant, gebruik gernaakt
van de overbourv. Uit niets blijkt ook dat Verhoeven de overbouw alleen hield voor (de
rechtsvoorgangsters van) Schreuder c.s. In dit verband is nietjuist dat, zoals Schreuderc.s.
aanvoeren, Verhoeven in de leveringsakte van 25 mei 2009, heeft erkend dat hij het
perceelsgedeelte hield voor (de rechtsvoorgangsters van) Schreuder c.s. Dit laatste komt ook
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nlet overeen tnct cle stellingen van Schreudcrs c.s. die van mcning zijn dat Verhoeven (en
later de gemeente) het perceelsgedeelte van hen heeft gestolen.

4-7 - Gelet op het feit dat er - naar uiterlijke verschijningsvorm * sprake rvas van
ínbezitname vatr het perceelsgedeelte door Verhoeven is de verjaringsierrnijn van - in dir
geval - 20 jaar gaan lopen op de dag dat heÍ perceelsgedeelte in bezit is geriornel. Uitgaancle
van de datum van l 2 januari 1973 - vaststaat dat Verlroeven in ieder geval op dat moÀent de
overbottrv had gerealiseerd * is de verjaring voltooicl op 12 januar i lg93 . Niet gesteld of
gebleken is dat in de periode russen i2 januari 1973 en I 2 januari I 993 (de ,..Ítr-
voorgangster van) Schreuder c.s. maatregclen hceft / hebben getroffen om de inbreuk op hun
eigendontsrecht te doen eindígen en dat daarmee of anderszini de verjaring is gestuit. Éet
betrekking tot de stelling vart Schreuder c.s. clat Verhoeven een (nvare) crimineel lvas en dat
de Cettteente en politie ook niet durÍden clp te treclen tegen Vcrhoeven, wordt ovenvogen dat
ten eerste onderscheid gemaakt moet rvorden tussen strafrechtelijke en civielrechtelijke
stappcn die tegen Verhoeven onderrtomen hadden kurtnen lvorden. Het eventueel
strafrechtelijk traject tegen Verhoeven is níet relevant voor de beoordeling van deze zaak.
I.Iet civielrechtelijk traject r,vas verder een aangelegenheid die cle (toenmalige) eigenaar van
hct perceel Wijksestraat 8 aanging en niet (direct) de gemeente. Het lag op cle weg van de
(toenmalige) eigenaar van Wijksestraat 8 actie te ondernemen tegen de inbezitname door
Verhoeven. Dit kan de gemeente niet rvorden aangerekenci. Schreuder c.s. lvorden dan ook
niet gevolgd in hun stelling dat de verjaringstermijn pas op 25 mei 2009 is gaan lopen,

4.8. Uit he t voorgaande volgt dat de verkrijgende verjaring is voltooid op l2 januari
1993. Op dat moment is Verhoeven dan ook eigenaar gervorden van het perceelsgedeelte.
Met de overdracht van het bezit van het perceelsgedeclte cloor Verhoeven aan de gemeente
rvordt de gemeente dan ook geacht eigenaar te zijn gelvorden van het perceelsgedeelte. Dat
het perceelsgedeelte niet staat vernreld in de akte van levering d.cl.25 mei 2009, cioet hier
triet aan af . Zoals de gemeente terecht stelt, is verjaring een rechtsfeit, maar wordt dit niet
automatisch venverkt in de openbare registers.

4.9. Dat de gemeente, zoals Schreuder c.s. aanvoeren, zich schuldig zon maken aan een
criminele werkrvijze cloet, voor zover al juist, aan het voorgaande niets af.

4. 10. verder rvordt voorbij gegaan aan liet verrveer van schreuderc.s. dat het
perceelsgedeelte eerst moet rvorden gemeten door het Kadaster, omdat het gedeelte 14,5 m2
omvat en niet I I m2 zoals de gemeente stelt. Bij conclusie van repliek stelt de gemeente dat
zij de grenzen van het pcrceelsgedce lte digitaal hecft laten uitmeten en dat het resultaat
uitkornt op I 1 m2, dit waar Schreuders c.s. waarschijnlijk hebben gemeten vanaf de
kadastrale tekeningen, wat vaak een afwijking oplevert. Omdat Schreuder c.s. dit niet
langer betrvisten bij conclusie van dupliek, rvordt er van uitgegaan daÍ Schreuder c.s. hun
venveer op dit punt niet langer handhaven,

4.1 L celet op het bovenstaande wordt de vordering van de gemeente als volgt
toegewezen. Verklaard zal worden voor recht dat de geneente eigenaar is van het in de
dagvaarding onder tiummer 6 omschreven gedeelte van het perceel, plaatselijk bekend
Wijksestraat 8, kadastraal bekend als gemeente Fleusden, sectie A, nummer 551, lvaarop een
gedeelte van de woning, plaatselijk bekend als Wijksestraat 6 is gerealiseerd, welk
perceelsgedeelte van circa 11 m2 rood gearceerd is weergegeven op de situatietekeningdie
als productie 5 bij dagvaarding in het geding is gebracht en \vaarvan cen kleurenkopie aan dit
vonnis is sehecht.
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Zoals verzocht cloor de genieettte lvordt de situatietekening aan clit vonnis gehecht in die zildat een kleurenkopie van de als productie 5 bij dagvaardirig overgelegde tekening aan het
vonnis 

"vordt 
gehecllt- op de kleurenkopic is boveiraan - tá veraïriaelilking - dÀr middel

van vermelding van het zaaks- en rolnttmtner aangegeven dat de tekening ietrekking heeft
op deze zaak.

4'12' Schreuder c's' r'vorden als de in conventie in het ongelijk gestelde partijen - als niet
weersproken -' hoofdelijk veroordeelcl in de proceskosren aan áe zijcle van de gemeente, te
vermeerderen met, ook niet lveersproken, wettelijke rente en kosten als vermeid in de
daevaarding.

4-13. De kosten aa' de zijdc van de gemeente n orden begroot op;- dagvaarding € 9g,69
- overige explootkosten 0,00
-gr i f f ie rech t  €  115"00
- getuígenkosten 0,00
- deskundigcn 0,00
- ovcrige kosten 0,00
- salaris advocaat €--* 904.QQ (2 pu'ten x tarief II à €. 452,00 per punr)
J 'otaal € I  .117,69

in reconyenÍ ie

4.14'  in reconvent ie vorderen Schreuder c.s. ,  na vermecrde r ing van eis,  betal ing van in
totaal € 13.000,- aan cornpensatie voor proceskosten en als schaJevergoeding.

4.15. Zoals terecht aangevoerd door de gemeente hebben Schreuder c.s. hun vordering tot
betaling van scltadevergoeding van in totaal € 9.000,- in het geheel niet onderbouwd. Dit
onderdeel van de vordering is dan ook niet toervijsbaar.

4.16' Schreuder c.s. heeÍi voorts vergoeding van de kennetijk daadwerkelijk gemaakte
proceskosten (salaris gernachtigde) gevorderd, ad € 4.000,-. Daargelaten {at een reële
proceskostenvergoeding zoals gevorderd alleen toelvijsbaar is in bijzondere omstandigheden,
is de vordering van Schreuder c.s. op dit punt niet toervijsbaar, omàat zij in reconv.ntï, in
het ongelijk zijn gesteld. De vordering tot vergoeding van € 4.000,- aan salaris gemachtigde
wordt dan ook afgervezen.

4.17. Schreuder c.s. worden als de in reconventie in het ongelijk gestelde partijen
hoofdelijk veroordeeld in de kosten van de procedure, te vermeeideren met de daarover
gevorderde en niet weersproken rvettelijke rente. De proceskosten opgekomen aan de zijde
van de gemeente 

"vorden 
begroot op € 904,- aan salaris gernachtigde, zijnde 2 punten x tarief

11 à C 452,- per ptlnt). De liosten per punt in reconventie lvorden in deze zaak niet
gehalveerd, omdat er naar het oordeel van de kantonrechter geen samenhang bestaat tussen
de vordering in conventie van de gemeente en de vordering in reconventie van Schreuder c.s.

4' l8' Gelet op de vordering van de gemeente in conventie en in reconventie begrijpt de
kantonrechter dat zi1 tevens hoofdelijke veroordeling van Schreuder c.s. in de proieslosten
in reconventie vordert. Dit lvordt toegewezen. Dit geldt eveneens voor de hierna bedoelde
nakosten.
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in conventie en iu reconventie

4.19. De door de gemeente in conventie en in reconventie gevorderde hoofdelijke
veroordeling in de nakosten is in het kacler van cleze procedure slechts toervijsbair voor
zrsver deze kosten op dit moment reeds kunnen lvorden begroot. De nakosten zullen dap ook
rvorden toegelvczcn op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5. De besl issing

De kantonrechter

in convcntie

5' l. verklaart voor recht dat de gerneente eigenaar is van het in de dagvaarding onder
nummer 6 omschreven gedeelte van het perceel, plaatselijk bekend Wijksestraat 8, kadastraal
bekend als gemeente }leusden, sectie A, nlurlnrer 55 l, rvaarop een gedeelte van de woning,
plaatselijk bekend als Wijksestraat 6 is gerealiseerd, rvelk perceelsgedeelte van circa ll nr2
rood gearceerd is r.veergegeven op de situatietekening die als productie 5 bij dagvaarding in
het geding is gebracht cn lvaarvau een kleurenkopie aan dit vonnis is gehecht,

5'2' veroorcleelt Schreuder c.s. hoofdelijk, des de één betalencle, de ander zalzrjnbevrijcl,
in de proceskosten, aan de zijde van de gemeente tot op heden begroot op € l.l 17,69,te
vermeerderen met de rvettelijke rente als bedoeld in art. 6:l 19 BW over dit bedrag met
ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. rvijst het meer of anders gevorderde af,

in reconyentie

5.4. rvijst de vorderingen af,

5.5. ve roordeelt Schreudel c.s. hoofdelijk, des de één betalende, de ander zal zijn bevrijd,
in dc proceskosten, aan de zijde van de gemeente tot op heden begroot op € 904,00, te
vermeerderen met de rvettelijke rente als bedoeld in artikel 6:l l9 BW over dit bedrag met
ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

in conventie en in reconventie

5.6. veroordeelt Schreuder c.s. hoofdelijk, des de één betalende, de ander zal zijn bevrijd,
in de na dit vortnis ontstane kosten, begroot op € 205,00 aan salaris advocaat, te vermeer-
deren, onder de voorwaarde dat Schreuder c.s. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het
vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met
een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de
uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6: I 19 BW over de
nakosten met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot aan de
voldoening,

5.7 . verklaart dit vonnis uífvoerbaar bij voorraad voor zover het de (proces)kosten-
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veroordelingcn betreft als venneld in 5.2., 5.5. en 5.6.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E.L. Hendriks, kantonrecliter-plaatsven'anger, en in het
openbaar uitgesproken op 26 febnrari 20l5.
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Geaclite heer Van Rooii.

Naal ik aanneeffl treedt u nog steeds op als gemachtigcle

C.A.P.M. Schleuder.en de hecr  p.F.M. Schreuder.  Zoals
rcchtbank Oost-Brabantop26 februar i  2015 een vonnis
tegcn uw cliënteu aanhangig gemaakte proceclure.

van de heer A.ll.L.M, Schreuder, de heer
u waarschijnlijk al bekend is, heelt de

gewezen in de door de gemeente l-{eusden

volledighe idshalve gaat het vonnis van 26 februari 2015 híerbii.

I)e rechtbank heeft - kort satnengevat - de vorcleringen van de gemeente in conventie toegelvezen en
cle vorderingen van uw cliënten in reconventie afgewezen. Geiet op het feit dat het inrnicldels
onherroepelijk gervorden vonnis van26 februari20l5 (onder meer) de rechtstoestand betreft van de
percelen kadastraal bekend gemeente Ileusden, sectie A nunlner 1741 en sectie A, numrner 551, zal de
gemeente overgaan tot inschrijving van het vonnis in het Kadaster.

Naast de vaststelling van de rechtstoestand van de voornoemcle percelen, hceft de rechtbank uw
cliënten lroofdeli-i\ veroordeeld in de proceskosteu, in conventie ad € l.l17,69 en in reconventie ad
€ 904,00' Ook zijn urv cliënten veroorcleeld tot betaling van de nakostcn ad € 205,00.

Langs deze weg vetzoek, voor zovcr rtoclíg sornmeer', ik uw cliënten narnens dc gemeente i-leusden orn
binnen vee(ien dagen na heden, derhalve vóór 24-iuni 20i5, over te gaan tot betaling van cle
verschuldigde proceskostcn en nakosten van (in totaal) €.2.226,69.Voor de goecle orde wijs ik u erop
dat in het vonnis is bepaald dat bij niet-betating uw cliënten de wettelijke rente verschulcligd wordel.

! \ ' o fde Í i  [0cgczot ] ( l t t t ,  c t t  t v ; | t r in  ( r r r t le t r t reer  t ' cn  bener l i ing  wrn  r lp  r r r rs r r r r l r , ' l i i L , l rn i r l  i c  o , ,o . . , , , , , . .



T\. È 
"ràJrtrá{zwagtrr

adyocaten & notarissen

Blad 2  van br ie f  d .d .9  jun i2015

Uw cliënten, althans éért van uw cliënten, dienen het becfi 'ag van € 2.226,69 binnen de gestelde termijn
tc betalcn door bijschrijvíng op de derclengelclenrekening van rnijn kantoor (rekeningnlrnmer
66.81.50.955, t.n.v. stichting beheer derdengelclen Dirkzwager advocaten te Amhem) o.v.v.
dossierntrmrner " 50291 28 - Wii kscsh.aat".

Gt'aag verneern i l< schrifteli jk binnen één week na heden of uw cliënten binnen cle gestelde terrnijnen
vrijwil l ig zullen voldoen aalt het bovenstaancle. Verneenr ik niet van u, dan zullen de voorbeLeidingen
voor eerl betekening en, zo nodig, executie van het vonnis worden getrolTen.

Ik vertrouw erop u hicnnee voldoende te hebben geihforrneerd.

Hoogachtend,

Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.

r ) ^
LLr-i'i?fjrhÊ!'€;r\
a" I -..'/

C:'ff.-t. Raaimakers
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d e  R e c h t s p r a a k
R e c h t b a n k  O o s t - B r a b a n t

datum

contaclpersoon

doorkiesnummer

ons ken,nterk

uw kenmerk

bi j lage(n)

n n d ê ^ l / ê  r ^

Mr. C.W.J. Raaimakers
Dirkz."vager advocaten en notarissen
Postbus 55
6500 AB Ni jrncgcn

2  j u l i  2 0 1 5
mw. B.T.J. Spijker
( 0 8 8 )  3 6 1 t B l 5
3243838 CV EXPr_ 14-6295
5029728

civiele procedure
Gerneente Heusden/A.F.L.N{. SchreLrcler-

Geachte mevrouw Raaimakers

Kanton's-
Hertogenbosch

correspondentieadres
Postbus 901 3B
5200 MA's-Hertogenbosch
í (088) 3610509

www. Íechtspraak. nl

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brieí behandelen.

Naar aanle id ing van t r rv  br ie f  van 9 ju t t i  2015 kan ik  u het  vo lgencle urededele l .

Op 26 febrtrari2Al5 is in de zaak tusscn clc gemeente Heusden enerzijcis en A.F.L.M. Schreucler,
C.A.P.M' Schrcttder err P.lr.M. Scltrertciel antlerzijcls (alhier geregistreer.cl oncler zaaknurnmer
3243838 en rolnummer CV EXPL l4-6295) vonnis gewezcn.

Bij dit vonnis is voor recltt verklaard ciat de gerneente Heusclen eigepaar is van het in de
dagvaarding onder numnter 6 ornschreveu gedeelte van het perceel, plaatseli jk bekend
Wijksestraat B, kadastraal bekend als gemeente Heustlen, sectie A, numner 551, waarop een
gedeelte van de woning, plaatseli jk bekend als Wijksestraat 6 is gerealiseerd, welk perclelsgedeelte
vau circa I I rn2 rood gearceerd is lveergegeven op de situatietekening ctie als productie 5 bij
dagvaarcling in het geding is gebracht en waarvan een kleurenkopie aarr dit vonnis is geheclrt.

iJet vonnis betreft de rechtstoestattd van een registergoecl en kan, ingevolge l iet bepaalde in artikel
3:17 IlW, rvorde. ingeschreven in lrct register va' het l(aclaster.

Het vonttis is, voor zover hct de verklaring voor rccirt bctlcft, nict uitvoerbaar bij voorraad
verklaard. De terrnijn van hoger beroep is ch'ie maanclen. te rekenen van de dag van de uitspraak.

uw peísoonsgegevens en - indien van toepassing - díe van te cliénl worden voor zover nodig, ten behoeve van een goedê pÍocesvoeílng verwerl(t tn
WC31 eeo registíatiesysreem van het gerechl.



d e  R e c h t s p r a a k
Rechtbank Oost-Brabant

datum

kenmerk

pagÍna

2 juli2015
3243838 CV EXPL 14-6295
2 v a n 2

De griffier' van de rechtbank heeft op 30 juni 201 5 telefonisch contact met de griffie van het
Gerechtshof 's-Hertogenbosch opgenomen en verklaart hierbij dat drie maanden na de uitspraak
niet van het instellen van een gewoon rechtsmiddel is gebleken.

's-Hertogenbosch
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Dírkzvyegeï
adyocaten & notarissen

I  OSU)u5  ) )

6500 AB Ni jnregen

Ka n tool  Src l la Mr r is

Van Schaeck Mar l ronsingel  4

6512 rW Ni jmegen
' f  

t l 1  ( 0 )24  381  j 1  l 1

F +31 (0)2a 3222074

rvrvu,. di rkzH,ager. n i

Kadastcr
Mr. E.N. van I(effènsstr.aat g
6842 CV AI{NIII]M

Datu nr

V a n

Inza l<e

Doss  ie rn  u  n t  n r  e r .
I letreft

1 'e le foonnurnrncr

laxn  t r rn  mer

l i -n ra i ladrcs

6  j u l i  2 0 1 5
rnw. ml'. C.W.J. Raaimaker.s, aclvocaat
Ge rnecntc I le irsclcn/Schreucle r .  c.s.
s029728
I r rsch  l ' i i y inq  vor r  l r i s
( 0 2 4 ) 3 8 1  3 l  8 7
(02.4) 360 60 26
raa i rnakels@d irkzrvagcr.. n I

Geachte hecr., rncvrouw.

op 26 februa.i 20 l5 heeft cle rechtbank oost-Brabant bijgevoegd vonnis gewezen in clc zaak tussenmijn cl iëntc,  c lc gemeentc l lcusclcn, cn cle heren Sclrrcrrdcr.
Dit vonnis betrefï c1e teclttstoestanci van twee.egistergoecleren, te weten cle percelen ka4astraal beke.clgqutgg r{9Jc_[rclen,-$iqL!sd_!un!]e r I 74 1 en s ec t i er{ _n um m er 5 5 I .
Il l i ikens cle evetteens bijgevoegcle verklaring van cle g.iffier, zun tegen clit vonnis geen rcchtsmicldelen
aeurgewend e n staan cr.eveurnin nog rechtsmicldelen open.
N a m e n s d e g c m e e r t t e H e L t s c l e n v e | z o e k i k c l a n o o l i v r i e n c l e l í j k e x a r l i l < e l 3 : 1 7 l i d  

l a a n h e f c n o n d e r e
BW over te gaan tot inschrijvi'g van het vonnis in iirv resister.

Ik vertrourv u hierlnee voor ltet moment voldoencle te hebben geihformeer.cl en zie uw bevestiging met
be langstel l i r lg tegelnoet.  I {et  or iginclc vonnis ontvaug ik graag retour.op het volgende adres:

I)irkzwager. Aclvocaten & Notarissen N.V.
t .a.v.  mr. C.W.J. Raairnakers
postbLrs 55

6500 AT] NIJMI]CEN

Met vr icnde I i jkc groct,

Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.
Lt' í/Y?4vY1(coY1-.'
<*;v.:. Raaimakeii
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,u'o'

vonnls
RECHTBAN K Oost -B  rabant

Scctor kanton, locat ie 's- l {ertogenbosch

Zaaknumnic r  :3243838
Rolnrrmmer : CV EXPL 14-6295
L. l i tspraak :  26 febrLrar i  2Al5

in clc zaak varr:

de publ ickrechtel i j  kc rechtspersoorr
GI'MEEN'I'I| HtrUSDBN,
zetelende te Vl i jmen,
eiscrcs,
gernacht igde: mr. F.A.M. Kni ippe,

t e g c n

1. ANÏ'OI\{IUS FI{A N CIS C US LI'ONARD US M A I{IA S CHRE UDI TT.
rvonende tc 's- l - lertogenbosch,
2. CAITOLUS AN'I'ONIUS PtrTRUS ]VIAI{IA SC}II{EUDBTT.
worrende te Elshout,
3. PIiTIIUS FTTANCISI]US MAIUA SC]HITIIUDIiII,
rvonendc tc I laarsteeg,
gedaagdcn,
gemacht igde: ing. A.M.L. van Rooi j .

Part i jen zLr i len hierna "de gcr.neente" en "Schreude r c.s."  worden genoernd.

1. De proccdure in convent ie en reconvent ie

I  .1.  Het ver loop van de procedure bl i jkt  ui t :
a.  de dagvaarcl ing,
l r .  t l c  cor rc lus ic  van an t rvoord ,  [evens  conc lus ic  van c is  in  rcconvent ic ,
c.  de conclusie van repl iek, tevens conclusie van antrvoord in reconvent ie,
cl .  de conclusie van dupl iek, tcvens conclusic van repl iek in reconvent ie,
e. de conchrsie van dupl iek in reconvent ie.

| .2 .  Ten s lo f te  i s  vonn is  bcoaa lc l .

2.  De fci ten in convent ie en reconvent ie

2.1, Op 25 me i  2009 is de gemeente eigenaar gcr,vorden van lret  perceel,  kadastraal
bekerrd als gemeente Heusden, sectie A, numner l74l,plaatselijk bekend als Wijksestraat 6
(hierna: Wijksestraat 6),  op we lke datum de gemeente het perceel heeft  gekocht van J.C.L.
Verhoeven (hierna: Verhoeven), Verhoeven heeft het perceeI op I juni 1966 van zijn vader
gekocht en was woonacht ig in het pand van I  Íèbruari  1957 tot l4 febrLrar i  1911.



I r rgeS. j f i r  ever r  Le f r  i (a l r lQLe va t i

e n  c l e  o P e r r b a r e  r e g l s t ' e r s

o F ,  7  J Í J L I  2 0 1 5  L r n

1 r r  r e g l , 3 L e r  O n r Ó e r e n d e  Z a K e r )

d e  f  r l  e r r s  t  v o c ' r  h e  t  K a d a s  L  a  f

! .  0 0  u L l I

, t
H 1 a , 4 ,  c l e e l  | 6 6 4 4 3 1  n m m e r  I 2 2  I

t , _ l

D e  b e w a a r d € r ,  I
I

f f i f f i
mr. W.F.L. (Wilma)van der Bruggen
BewaarCei'ven hét lraCe.slei clr de crrenbare registers
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kadaster ffi Datum
#í 7 juti 2o1s

Landregistratie en Geografie 
A7 e ondeÍvr'erp

f % omzettingsbericht
W, Klantcontacrcenter

T (088) 1832200
PosyÍetouradres kcc@kadaster.nl
Postbus 9046, 7300 GH Apeldoorn 

ens kenmerk
Heusden AZB6T en 2868

Btad

1 van2

Eijlage(n)

Dirkzwager advocaten & notarissen
Mw. Mr. C.W.J. Raaimakers
Postbus 55
6500A8 Nijmegen

Geachte heer, mevrouw,

Het kadaster registreert de grenzen van percelen. U heeít een gedeeile van een perceel (= deelperceet)
gekocht oí verkocht. De grens van dit deelperceel moet nog worden vastgesteld. Zo wordt voor iedereen
duideli jk welk gedeelte van u is. U ontvangt deze brief omdat het kadaster deze deelpercelen op een andere
manier gaat registreren.

Welk perceel?

Oud perceel Níeuw perceel
Heusden A 551 Heusden A2867'

t .n.v.  Gemeente Heusden

Heusden A 2868:
t .n.v.  heren Schreuder

Wat verandert er voor u?
Het kadaster gaat deelpercelen (oude situatie) omzetten in percelen met een administratieve grens en een
voorlopige grootte (nieuwe situatie). De percelen met een administratieve grens kri jgen wel een nieuw
perceelnummer.

Een administratieve grens is niet definit ief (staat nog niet deÍinit ief vast, net zoals bij een deelperceel;.
Deze grens heeít juridisch geen enkele waarde en wijzigt dan ook niets in de eigendomsverhoudingen. Het
kadaster kan deze administratieve grens niet zichtbaar maken in het terrein.

Geen extra kosten.

U betaalt geen kosten voor het omzetten van een deelperceel naar een perceel met administratieve grenzen.

Bezoekadres

Hofstraat 110,

73111<Z Apeldoorn



Datum

7 juti 2015

Onderwerp

Omzettinqsbericht

Blad

2van2

Wanneer wordt mijn grens definit ief?
Pas nadat u aan de landmeter heeft aangewezen waar de grens l igt en deze grens is uitgemeten, wgrdt de
grens definit ief. De randmeter zar hiervoor contact met u opnemen.
Na de deÍinit ieve grensvaststell ing ontvangt u een kennisgeving. In deze kennisgeving staat vermeld, hoe u
bezwaar kunt maken tegen de definit ief vastgestelde grens.

Vragen?

Heeft u vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter, op teleíoonnummer
(088) 1832200. Onze medewerkers staan u graag re woord.

Met vriendeli jke groet,

Mr. W.F.L Sttlilma) van der Bruggen
Bewaarder van het kadaster en de openbare reqisters
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Debbie Gronnak-Beset

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Bijlagen:

Hoi Debbie,

Zie onderstaande mai l

Het kadaster heeÍt zel{

_TeammailAVG
woensdag 1 5 jul í  2015 08:30
Debbie Gronnak-Beset
Ken Yau
FW: Verzoek aan gemeentesecretaris mr. J.T.A,J. (Hans) van der Ven van de
gemeente Heusden inzake anoniem telefoontje van Kadaster voor opmeten perceel
W!1'ksestraat B te heusden
2-september-201 4-ui t t reksel -kvk-ecologsisch-kennis-centrum-bv.pcl f

van het Ëcologisch Kennis Centrum. Zou j i j  hierop wil len reageren?

contact opgenomen met de Íam. Schreuders.

Met vriendelijke groet,
Kirsten van de Ven
Medewerker gemeentelijke eigendommen

"*FffiP.llhb;wtD {St
dSS'r,tr.rrtnrr

f*#& HËUSFE N
POSïADRES Gemeente Heusden, Postbus 41 ,5250 AA Vli jnren
TE LE FOO N 1 4073 E -M Al L nfl19 hs_Li.:ri.qu. n ! WË B S ITE rtylw.[qa1]sr1 rll

Denk aan het mil ieu voordat u deze e-mail  print

Van: _Teammail  lV
Verzonden: woensdag L5 juli 2015 A7 :42
Aan: _TeammailAVG
Onderwerp: FW:Verzoek aan gemeentesecretar is mr. J.T.A.J. (Hans)van der Ven van de gemeente Heusden inzake
anoniem telefoont je van l(adaster voor opmeten perceel Wijksestraat 8 te heusden

Van: Klant Contact Centrum Gemeente Heusden
Verzonden: dinsdag 1"4 luli 2OI5 t7:LI
Aan:_Teammai l  lV
Onderwerp: FW; Verzoek aan gemeentesecretar is mr. J.T.A.J. {Hans) van der Ven van de gemeente Heusden inzake
anoniem telefoont je van Kadaster voor opmeten perceel Wijksestraat 8 te heusden

Van: A,M,L Van Rooi j  [mai l to:ekc.avanrooi i@gmail .com]
Verzonden: dinsdag t4 juli2Ot5 t7:02
Aan: Klant Contact Centrum Gemeente Heusden
CC: Pierre Schreuder



onderwerp: Verzoel< aan gemeentesecretarís mr, J.T.A. l ,  (Hans) van cler Ven van de gemeente Heusden inzake
anoniem telefoont je van l(adaster voor opmeten perceel Wijksestraat g te heusden

Aan: De publiekrechtelijke rechtspersoon
Gemeente Heusden, namens deze;
gemeentesecretaris nlr. J.T.A.J. {Hans) van deJ Ven
Postbus 41 , 5250 AA Vlijmen

Geachte heer Van der Ven,

Het is u bekend dat inzake Wijksestraal I te Heusden het Ecologisch Kennis Centrum B.V. gevestigd op het adres't
Achterom ga, 5491 XD Sint-Oedenrode, namens deze haar ciirecteur A.M.L. van Rooij, door de heren:

P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 Jp Haarsteeg;
C.A.P.M. Schreuder,  Kerkstraat 30, S154 AP Elshout;
A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3,  5251 BD's-Hertogenbosch;

(hierna: cliënten) is gemachtigd.

Op 14 jul i  2015 omstreeks 15.00 uur werd ondergetekencle ais gemacht igde door de heer C.A.P.M. Schreuder
opgebeld met de mededeling dat hij een lelefoontje heeft gehad van het Kadaster met de vraag wanneer het
Kadasler de nieuwe grenzen van heï perceel Wijksestraat B te Heusden kan komen opmeten. ÉetreÍÍende persoon
van het Kadaster die zijn naam niet noemde had die opdracht gekregen van de gemeente Heusden zonder daarbij
een naam te noemen. Dít alles heeft derhalve volledig anoniem plaatsgevonden buiten ondergetekende als
gemachtigde om.

Naar aanleiding daarvan willen wij u kenbaar maken dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. bij de kamer van
koophandel onder ondernem ingsnummer: 160901 1 1 staat ingeschreven als gevestigd op het adres 't Achterom gA,
5491 XD, Sint-Oedenrode (zie bi i laqe);

Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om opdrachten met betrekking tot Wijksestraat B te Heusden (als ook
Wijksestraat 3 te Heusden) bij (aangetekende) brieven te versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. de
heer A.M.L. van Rooij, 't Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode, waarop na ontvangst ervan door ondergetekende
als gemachtigde daarop schriftelijk zal worden gereageerd. Wij verzoeken u dan ook dit aan ons per kerende e-mail
schrifteliik te bevestioen.

Behoudens de hierboven verzochte schri f tel i jke bevest iglng op.ui tert i ik 17 iul i201S op ons e-mai l
adres: ekc.ayanrooii@qr.nail.com zijn wij genoodzaakt hiervan een aanvullende strafaangifte te doen bij federaal
procureur des konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (Belgie) met een
aÍschri f tvan diestraÍaangiÍ te aan de HoofdoÍf ic iervan Just i t ie mr. F.K.G. Westerbeke van het landel i jkparket,
Posthumalaan74,3072 AG Rotterdam. Ter onderbouwing van die straïaangif ie zaleen kopie van deze e-mai lmet
bi jbehorende bi j lage wordcn overlegd.

Met inachlneming van bovengenoemde Íeiten richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek ervoor te zorgen dat
cliënten niet meer lastig worden gevallen met allerlei (anoníeme) teleÍoontjes inzake Wijksestraat B en Wijksestraat g
te Heusden en alles te laten verlopen per (aangetekende) brieven aan het Ecoiogisch Kennis Centrum B.V. t.a,v. de
heer A.M.L. van Rooij, 't Achterom ga, 5491 XD SinfOedenrode, als gemachtigde van cliënten en dataan
ondergetekende schriíïelijk te bevestigen op ons e-mail adres: ekc.avanrooil@gmail.com .

I

I

a

ln aÍwachting van het hierboven verzochte per kerende e-mail, verblijven wij;



Hoogachtend.

Ecologisch Kennis Centrum B.V.'t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode,
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij
e-mai l :  ekc.avanrooi i  @ qmai l .com

CC: fam. Schrcudcr. -
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Debbie Gronnal<-Beset

Van:

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Ken Yau
d insdag 21  ju l i  201  5  t  3 :37
DebbÍe  Gronnak-Beset
FW: aanwijzing wíjksestraat 6

Met  v r iende l i j ke  g roe t ,
Ken Yau
Geo in fo rmat iebehee rder

j4#;ï_#€
+ A e+rqm rËr

arr h àp,1ïj E& nb
dsaif l i , trrtrr ir t

d{,f& t"fHUSt}f;N
POSTADRES Gemeente Heuscicn,  postbus 41,  5250 AA Vl i jmen
TETEFOON 14073 E.MA|L info(Aheu:dcr:.cl wEBStrE vrv{w.heusricn.nÍ

Denk aan het  in i l ieu r loordl t  u deze e,nrai l  pr int

Van:  Be i
Verzonden:  d insdag 21 ju l i  2015 13 :36
Aan:  Ken Yau
Onderwerp: aanwijzÍng

t3i j  deze bevest ig ik U dat op '11 augustus 2015 om 11.00 uur een aÍspraaÍ< is gemaakt voor aanwijz ing aan de
Wijksestraat B te Heusden, locatie de achterzijde.

Het betreft het percee I l--icusden, sectie A, perceelnumm er 2g67.

vr.  gr.

@eijer,  Landmeter Special ist  Grensreconstruct ies
istratie en Geografie

Disclairner:
De inhoud van dit ber-iclrt is uitsluitend bestemd voor gea<iiesseer.de.
Gebrtrik van de inhoud van dit bericht cloor anderen zonder toestemming van tret Kaclaster
is onrechtmatig. Mocht dit bcricht ten omechte bij u terecht kornen, dan verzoekcn lvij u
dit direcl te melden aan cle vclzcnder en hel bericÀt te vernietigen,
Aan de inhoud van dit beLicht kunnen geen rechten wot'den ontleend.

Disclaimer:
lllhe contcnt of this message is meant to be received by the addressee only.
tIse of the conlent of this nressagc by anyone other: than thc addressce without the con.sent
of the Kadaster is unlawftrl.If you have received this message, but are not the addressee,
please contact the, sender irnrnediately and dcstloy the message.
No Lights can be derivecl íronr lhe conteirt of this message.

Kadaster
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ffilrlqzwffigtrr
advocaten & notarissen

I )osrbus 55

ó500 AB Ni jnrcgcn

Kanroor Stc l l i r , \ lar is

Van Schaeck, \ lathonsin gel  4

65i2 AN Nr jnegcn

1- +.1 I (tJ) 24 llll 3 I 31

l: +31 í0)24 3D2074

rrrnv. d irlizwlge r'. nl
Ecologisch Kcnnis Centrutn Il.V.
l ' .a.v.  ing. A.M.L. van Rooi j
Achteronl 9a
549 1 XD SINT'-OEDENITODE

LLq$t: Flazendansrv 3520 OVIIN (BIi

l)a tu nr

Van

Inzahe

Dossicrn tr t tr  nre r
Telefoonn u nr nrer
Fnxnumnrcr

I i-mailadres

22 juli20t5
rnw. nlr .  C.W.J. Raaimakers, advocaat
Gemeente I{eusden/verjaring Wijksestraat
5429128
{024)381 31 87
(024) 360 60 26
raaimakers@d irkzwager.n I

Geachte heer Van Rooii.

Bij brief van 9 junijl ' heb ik u (oncíer meer) bericht clat cie gerneelte l-ieusclen het vonnis clat cjc
rcchtbank oost-Brabant op 26 íèbruari 2015 lree11 gewe zen z,al insclrrijven in cle register.s van 5e t
Kadaster.

Geiet op het feit dat het ínrnicklels onherroepelijl< geworilen vonuis van26februari2015 (on6er rleer)
de rechtstoestand betreft van de pcrcelcn kadastraal bel(enci gcrneente l-leusclen, sectie A nunrmer 174 1
err sectie A, nutntner 551, is de gemeente overgaan tot inschrijviilg van het vonnis in het Kaclaster.

Ten beltoeve van de b!jrvel'king van de registers van hct Kaclastcr clierren de voorlopig cloor lret
Kadaster toege kende trieuwe percelen, te weten Heusden A 2861(t.n.v. gerneente Heusdep) en
I-Ieusden A 2868 (t'n.v' uw cliënten), te worden uitgenrcten waarbij cle grens tusseu beide pe1celep
aangewezen dient te '"vorden door de eigenaren van die percelen.

Inrniddels is bekend dat het Kadaster op I I augustus a,s. om i l:00 uur ter plaatse zal konren ren
behoeve van dc inrncting en cle grensaanwijs.

Graag vefnecm ik schriftelijk en rvel uiterliik op 2{ iuli a.s. of urv cliënten zelf en/of één van hen dan
wel u ttatnens uw cliënten, aanwezig zullen/zult zijn br1 gelegcnhe id van de grensaanwijs op I I
augus tus  2015 onr  I  l :00  uur .

x ' t ) r0en toegczo l idc t t ,  c t l  t v i l t r  i t r  t tn r j c r r i lL t : r  ccn  hcperk i r rg  v r r r  de  r r r rspr rkc l i j l<hc id  i s  opr le r ro r r r f r r



I l lad 2

Verneetn ik niet van Lt, dan zrrl len de voorbercicli.gen voor cc' kort geclingproceclure rvorclen getrofï 'err
waarin - ondel' lreer - verzocht zal rvorden orn de aanu,rjzing van een veÉegenwoorcliger door cle
rechtbank ten behoeve van de grensaanwiis.

Ik verzoek u mij ten behoevq y4n-dr!-gygqtueellc*starten kort gedinÍr ree{s*nu uw vcrliincler{ata en clie
van uw clienten door te g"u.n uoo,'d" p.rioo* uu,] ,4 juri:0lt ro, 

"n 
*", ,, u,,gur,,,r r0,r.

I{oogachtend,

I)irkzwager advocalen & notarissen N,V.

Cffiurl85
C.W.J. Raaimakers
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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 orocureur des koninos
Federaal Parket
Wolstraat 66 bus 1 , '1000 Brussel,
(federaal. parket@ i ust.fqov. be)

Zonhoven: 2 augustus 2015
Ons kenmerk: Stukken/02082015/St.98-1 05

Dit aangetekend stuk bevat 10 paqina's met 5 bii lagen, totaal: 58 paqina's + oriqinele stukken 98 Um 105

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 1 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 55.09.20.5'10- '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 Gemeentet i jke
basisadministrat ie persoonsgegevens (GBA)van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland).

Vanaf 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 Ri jksregister.  Het gevolg
hiervan is:

-  dat A.M.L. van Rooi i  vanaf 2Bl08/20'13 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 SintOedenrode (Nederland),  de woning waarvan
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
1979 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  in.  Hiervoor is de Belsische Staat onmiskenbaar
verantwoordel i ik en aansprakel i ik.

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  'Dommeldal ' ,  Ecologisch
Kennis Centrum B.V. (waaronder al  haar cl iënten),  Van Rooi j  HoldinS B.V.,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.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. heeÍt u kunnen lezen in onze bií U qedane vier volgende strafaangiften:

1. onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 6 juni  2015 (kenmerk: AvRl/JvNi0606201Siaang) gedane
strafaangifte bij Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel;

2.  onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 7 juni  2015 (kenmerk: EKC/PvD/0706201S/aang) gedane
strafaangifte bij Frederic Van Leeuw, federaal procureur des konings, federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel;

3. onze bij aangetekende brief d.d. 7 juni 2015 (kenmerk: EKC/AvFVJvN/070620151aan9)
gedane strafaangifte bij Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1. 1000 Brussel.\f.
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4' onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 29 juni  2015 (kenmerk: EKC/2906201S/Vanleeuw) gedane
strafaangifte bij Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, federaal parket,
Wolstraat66 bus 1, 1000 Brussel;

5.  onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 31 jul i  2015 (kenmerk: AvR/31 O72o15lStrafaangif te) bi j
Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, namens deze adjunct-federale
procureur Eric Bisschop, federaal Parket, wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel;

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

ln overeenstemming met wat wij hierboven in ons verzoekschriÍt 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 jvanaf 17 juni2015
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 Rooi j  en J.E.M. van Nunen vanaf 1 januari  201'1 tot  en met heden en ook in de
verre toekomst nog (huurovereenkomst loopt op I januari 2020 af) wonen in overeenstemming met
hun geregistreerde huurovereenkomst, maar als gevolg van zware partijpolitieke grensoverschrijdende
misdaad enkel in het tijdvak vanaf 1410112013 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 55.09.20.510-11 en de woning als onbewoond
geregistreerd staat vanaf 01/0'l 12011 tol1411012012 en 2810812013 tot heden.

Op 17 iuni  2015 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.22 mei 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);

-  (S tuk  2)  Br ie f  d .d .  10  jun i  2015,  zaaknummer  SHE 15 /  1660 KADAST V35,  van de
Rechtbank Oost-Brabant aan de heer A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven, Belgiè ( 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 witte 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: 5025728, 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 (België)(in grote witte 44 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 (België)(in grote witte A4 enveloppe);

-  (Stuk 7) Brief  d.d. 1O juni  201 5, numm er:  201501089121A1, 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 í8 iuni  2015 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  2015, kenmerk: SHE 15/01660, van de Rechtspraak Landel i jk
Dienstencentrum te Utrecht aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven ( in
witte A5 enveloppe);

-  (Stuk í0) Br ief  d.d. 16 juni  2015, kenmerk: FHR18.093391225, 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. 1 5 juni  201 5, kenmerk: FU102.093391225, 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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9o 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: RR213613372NL
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: RR214034866NL
aan het Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in
doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (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 witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 16) Brief  d.d. 1B juni  2015, aanslagnummer: 933.91 .225.Y.5 van de Nederlandse
belast ingdienst aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, Belgié ( in
blauwe A5 enveloppe);

Op 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,
Belgié ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 19) Brief  d.d. 15 juni  2015, klantnummer: BB09BB, van het Kadaster te Apeldoorn aan
A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 364, 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  201 5, ref  :  0072478100 For Farmers te Lochem aan Van Rooi j
Dartmoor Fok-&Pensionstal, Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven BE (in witte A5
enveloppe);

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

- (Stuk 22) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer:
010541288505154421000013765015 aan Van Nunen J.,  Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

- (Stuk 23) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer:
010541288505154421000013765014 aan Van Rooij A. Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven
(in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (Stuk 24) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer:
01054128850515442100001 3765023 aan Van Rooij A. Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven
(in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

- (Stuk 25) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer:
01 0541 2885051 544210000 1 3765024 aan Van Nunen J. Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

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

Aanvullend daarop hebben wij U bij brief d.d. 2 juli2015 (kenmerk: Stukken/0207201515t.27-48) 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 2):

í i

\9Kq íÀ



9p 25 iuni2015 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 36A, 3520
Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 28) Brief  d.d. 23 juni  2015, aanslagnummer: 933.91 .225.Y.4 van de Nederlandse
belastingdienst aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in
blauwe A5 enveloppe);

-  (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,
België ( 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 364, 3520
Zonhoven, België ( in blauwe A5 enveloppe);

-  (Stuk 32) Brief  d.d. 23 juni  2015, rekeningnummer: 1126.63.435 van Rabobank aan ERVEN
H. FITTERS, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 33) Brief  d.d.24juni 2015, kenmerk: 421 201500824, van de Ombudsman en
Geschillencommissie Zorgverzekeringen te Zeist (NL) aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg
36a, 3520 Zonhoven, België (in witte 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, Belgié ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 35) Brief  d.d. 23 juni  201 5, kenmerk: Wraking 151017, van de rechtbank OostBrabant
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 15/013, van de rechtbank Oost-Brabant
te Den Bosch (NL)aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. t .a.v.  A.M.L. van Rooi j ,
Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 37) Brief  d.d. 23 juni  2015, kenmerk: Wraking 15/018, 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 afhaling 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, Belgiê (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 Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in grote
witte A4 enveloppe);



9p 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. 24juni 20í 5, kenmerk: K1410148 van het Gerechtshof Den Haag (NL)
aan ing. A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, (in witte 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);

Op 1 iul i2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk aG) Brief  d.d. 25 juni  2015, nummer: WO220141196294, 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 i2015 dagvaarding (dossier:  5170990)van
gerechtsdeurwaarder Jan Kerkstoelte 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 i2015 vonden wi j  in de br ievenbus 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
Geschillencommissie Zorgverzekeringen te Zeist (NL) aan de heer A.M.L. van Rooij,

Aanvullend daarop hebben wij U bij brief d.d. 6 juli 2015 (kenmerk: Stukken/0207201515t.49-62) 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 3):

Oo 3 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 49) 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 364,
3520 Zonhoven, België (in witte 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 witte 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 364, 3520
Zonhoven, België (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 wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 53) Brief  d.d. 2 jul i  2015, dossier:  S'170990, van Gerechtsdeurwaarderskantoor Jan
Kerkstoel & Marc Princen te Hasselt aan Van Rooij Adrianus, Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven, België (in witte halve A5 enveloppe);

Op 4 iul i2015 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:
KB.14664323 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: 2015/AFy865, | 30-06-20'15 Mevrouw Van Nunen Johanna,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in bruine halve A5 enveloppe);wo/v / @



- (Stuk 56) Gewone brief (geen aangetekende gerechtsbrief) van Hof van Beroep, Waalsekaai
354, 2000 Antwerpen, welke niet geopend is geweest, met door het venster zichtbaar de
volgende gegevens: 2015/ARy865, |  30-06-2015 Mijnheer Van Rooi j  Adrianus,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in bruine halve A5 enveloppe);

- (Stuk 57) Gewone brief (geen aangetekende gerechtsbrief) van Hof van Beroep, Waalsekaai
354, 2000 Antwerpen, welke niet geopend is geweest, met door het venster zichtbaar de
volgende gegevens: 2015/ARyB64, | 30-06-2015 Mevrouw Van Nunen Johanna,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in bruine halve A5 enveloppe);

- (Stuk 58) Gewone brief (geen aangetekende gerechtsbrief) van Hof van Beroep, Waalsekaai
354, 2000 Antwerpen, welke niet geopend is geweest, met door het venster zichtbaar de
volgende gegevens: 20í5lARy864, | 30-06-2015 Mijnheer Van Rooij Adrianus,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in bruine halve A5 enveloppe);

- (Stuk 59) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer: RR612904279NL
Van Rooij, Hazendansweg 36A (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (Stuk 60) Brief  d.d. I  ju l i  2015, zonder kenmerk, van EDSAS te Oss (NL) aan Camping en
Pensionstal  "Dommeldal" t .a.v.  de heer A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 61) Brief  d.d. 26 juni  2015, kenmerk: Ticket 0050212908, van het Nederlandse
Kadaster te Apeldoorn aan de heerA.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);

Aanvul lend daarop hebben wi j  U bi j  br ief  d.d. 15 jul i  2015 (kenmerk: Stukken/1 5072O15/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 i  2015 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:
KB14414370 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 36A, 3520 Zonhoven, België (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 i  2015, 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, België (in witte A5
enveloppe);

Op 10 iul i2015 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: RR213172044NL
aan Van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

Op 13 iul i  2015 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: 1126.63.435 van Rabobank aan ERVEN H.
FITTERS, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);
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-  (Stuk 69) Brief  d.d. 9 jul i  2015, nummer: 201501089/1/Aí ,  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 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 70) Gewone brief (geen aangetekende gerechtsbrief) van Hof van Beroep, Waalsekaai
354, 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 36A, 3520 Zonhoven (in bruine halve A5 enveloppe);

Aanvullend daarop hebben wij U bij brief d.d. 25 juli 2015 (kenmerk: Stukkeni25072}15lst.71-97) in
overeenstemming met wat wij in ons verzoekschrift d.d. 17 juni 2015 aan U hebben geschreven, de
volgende hieronder ingelaste originele stukken laten toekomen (zie bi i laqe 5):

Op 15 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 71) Brief  d.d. 13 jul i  2015, referent ie KvKQ112704093, van Kamer van Koophandel aan
Ecologisch Kennis Centrum B.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, België ( in wit te A5 enveloppe);

- (Stuk 73) Brief d.d. 13 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 witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 74) Brief  d.d. 13 jul i  2015, referent ie KvKO112704074, van 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 45 enveloppe);

-  (Stuk 75) Brief  d.d. B jul i  2015, aanslagnummer 283795, van de gemeente Sint-Oedenrode
aan JEM van Rooi j -  van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( 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. B juli 2015, kenm erk: K1410148, van het Gerechtshof den Haag aan
A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

Op í6 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 juli 2015, procedurenummer SHE 1 5 / 1 660 KADAST V35 C1 , van de
rechtbank Oost-Brabant aan de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven,
Belgiè ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 79) Dwangbeveld.d. 10 jul i2015 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 80) 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 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 afhal ing van aangetekende zending met nummer: RR213673482NL
aan Van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);
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Op 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.14ju| i2015, 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 EOB075l4720OlMw. G.A.J. Wouters, van de
Rabobank Nederland aan Erven H. Fitters, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, Belgié (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, nummer W0212A151196294, van de gemeente Sint-
Oedenrode aan Ecologisch Kennis Centrum 8.V., p/a Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven,
België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 86) Brief  d.d. 13 jul i2015, kenmerk: '15.021963, van de Raad van Bestuurvan 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 45 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 A5 enveloppe);

-  (Stuk 88) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer: RR612940877NL
aan Van Rooij, Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (ln doorschijnend plastiek A5 hoesje);

- (Stuk 89) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer: RR612947345N1
aan Van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

Oo22iuli2015 vonden wij in de brievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 90) Brief  d.d. 16 jul i  2015, zaaknummer SGR 15 |  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 364, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 9í )  Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer: RR6'12952583NL
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 364, 3520
Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

- (Stuk 93) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer:
010541288500452621220173261917 aan Van Rooij Adrianus, Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (Stuk 94) BrieÍ  d.d. 24 juni  2015, zaaknummer: SHE 151201 AIV Vl13, van de rechtbank
Oost-Brabant aan de heer ing. A.M.L. van Rooi j ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 95) Brief  d.d. 1 5 juni  201 5 (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, België ( in
witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 96) Brief  d.d.21ju| i2015, reÍerent ie KvK0112709502, van de Kamervan Koophandel
aan Camping en Pensionstal  "Dommeldal" t .a.v.  de heer A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg
36A, 3520 Zonhoven, Belgiè (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 97) Brief  d.d.28ju1i2015, kenmerk: FAA14.093391225, van de Nederlandse
belastingdienst aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in
blauwe A5 enveloppe);
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Aanvul lend daarop laten wi i  U de volqende stukken toekomen:

9p 27 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 98) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer: RR213619800NL
aan A.M.L. van Rooi j ,  EKC, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven ( in doorschi jnend plast iek
A5 hoesje);

-  (Stuk 99)Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer: RR612966596N1
aan A.M.L. van Rooi j ,  EKC, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven ( in doorschi jnend plast iek
A5 hoesje);

-  (Stuk 100) Brief  d.d.22jul i  2015, dossiernummer: 5025728, 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 (België)( in wit te AS enveloppe);

-  (Stuk 101) Brief  d.d. 23 jul i  201 5, zaaknummer: SHE 151203 ONBEK V51 ,  van de rechtbank
Oost-Brabant aan de heer ing. A.M.L. van Rooi j ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

Op 28 iul i  20í5 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

-  (S tuk  102)  Br ie f  d .d .2z ju l i  20 í5 ,  nummer :  201501089/1 lA1,van de  Neder landse 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 gele A5 enveloppe);

Op 30 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

-  (S tuk  103)Br ie f  d .d .30  ju l i  2015,  PV nr . :  HA.  11 .013033/2015,  van Po l i t iezone HAZODI ,
Wijkteam, Kerkplein 62, 3520 Zonhoven (in witte A6 enveloppe);

Op 31 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 104) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer: RR612999740NL
aan Van Rooi j ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven ( in
doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (Stuk 105) Brief  d.d. 28 jul i  2015, rekeningnummer: 1126.63.435 van Rabobank aan ERVEN
H. FITTERS, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, Belgiè ( in wit te A5 enveloppe);

Bovengenoemde aanvul lende or iginele stukken 98 Vm 105 vindt u in gesloten enveloppen en plast iek
hoesjes in een zwarte box. Wii sommeren u de stukken om privacv redenen niet te openen.

U bent wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat bovengenoemde aanvullende originele stukken 98 Um
105, als ook eerder bij aangetekende brieven verstuurde originele stukken 1 tlm 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 enzal deze worden geplaatst bijde Europese De Groenen op internet
(www.deoroenen.eu).

Wijverzoeken u om de stukken die bestemd zi jn voor het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  Van Rooi j
Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en Camping en Pensionstal
'Dommeldal' met behulp van aangetekende gerechtsbrieven te bezorgen op hun vestigingsadressen
te weten:

'  Het Ecolooisch Kennis Gentrum B.V.,  met ondernemingsnummer: 160901 1 1, vanaf 5 maart
1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnumm er:  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, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);
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'  Camoinq 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
BinnenlandseZaken 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 kraóht eèn Belgische
identiteitskaart is verstrekt, als wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg SOR, CSZO
Zonhoven overeenkomstig hun geregistreerde huurovereenkomst.

U bent wettelijk verplicht adresonderzoek te doen en ervoor te zorgen dat de stukken die bestemd
zi jn voor A.M.L. van Rooi j  (Van Rooi j  Adrianus) 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
verantwoordel i jk minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon de natuurl i jke 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 201'1 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@qmail.com en
a.vanrooi i48@qmail .com en de.qroenen.belqie@qmail .com op ui ter l i ik 6 augustus 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

a / wL /
A.M.L. van Rooi 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:

-  B i i laqe  1 :  Onze b i jaangetekende br ie f  d .d .23  jun i2O15 (kenmerk :Stukken/2306201s/St .1 -
26) aan Fréderic Van Leeuw, federaal procureur des konings, Federaal Parket, Wolstraat 66
bus 1, 1000 Brussel verstuurde originele stukken 1 tlm 26 (14 blz.);

- Biilaqe 2: Onze bij aangetekende brief d.d. 2 juli 2015 (kenmerk: Stukken 10207201515t,27-48)
aan Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus
1 ,  1000 Brussel verstuurde or iginele stukken 27 Um 48 (5 blz.) ;

- Biilaqe 3: Onze bij aangetekende brief d.d. 6 juli 2015 (kenmerk: Stukken 106072015/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.);

-  Bi i laoe 4: Onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 15 jul i  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.) ;

- Biilaqe 5: Onze bij aangetekende brief d.d. 25 juli 2015 (kenmerk: Stukken/2507201515t.71-
97) aan Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, Federaal Parket, Wolstraat 66
bus 1, 1000 Brussel verstuurde or iginele stukken 71 t lm 97 (9 blz.) ;
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