
A.M.L.  van Rooi j  en J.E.M. van Nunen
Vanaf  1 januar i  2011 wonende op hun
hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (België) doch niet
ingeschreven in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het
Belgische Rijksregister, en anderen.

Aantekenen met ontvanqstbevestiqinq

Aan: Frédéric Van Leeuw
federaal procureur des konings
Namens deze ft_@@p
Adjunct-federale procureur
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,
(federaal. parket@just.fqov. be)
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Zonhoven:  31  ju l i  2015
Ons kenmerk: AvR/31 07 2015/ Strafaangifte

Geachte Adjunct-federale procureur des konings Eric Bisschop (namens Frédéric Van Leeuw
federaal procureur des konings),

De volgende natuurl i jke personen en rechtspersonen:

i. Van Rooii. Adrianus Marius Lambertus, die als gevolg van het in deze strafaangifte feitelijk
en wettel i jk onderbouwde gepleegde misdri j f  door K. MOREL vanaf 28108/2013 niet meer in
België, niet  meer in Nederland, niet  meer in Europa en niet meer elders in de wereld staat
ingeschreven in enig bevolkingsregister van een gemeente of r i jksregister van een land,
waarmee de Belgische Staat vanaí 1 januari  2011 tot op heden in zeer erge mate het
BENELUX.VERDRAG en het HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE
UNIË heeft  overtreden en dat ook in de toekomst bl i j f t  doen als daartegen niet strafrechtel i jk
wordt opgetreden,

2. Van Nunen. Johanna El isabeth Maria, die in de Gemeentel i jke basisadministrat ie
persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode geregistreerd moet staan als
wonende op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) en daarmee als
gevolg van het in deze strafaangifte feitelijk en wettelijk onderbouwde gepleegde misdrijf door
K. MOREL vanaf 1 januari  2011 jur idisch is gescheiden van haar echtgenoot Van Rooi j
Adrianus, waarmee zil vanaf 5 juli 1979 voor de wet en de katholieke kerk is getrouwd.

3. Campinq en Pensionstal  "Dommeldal" eenmansbedri j f  met ondernemingsnummer:
57035032 , met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres 't Achterom 9-94,
5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum B.V.,  met ondernemingsnummer: 160901 1'1 ,  met als
directeurA.M.L. van Rooi j ,  vanaf 5 maart 1998 gevest igd op hetadres' tAchterom 94,5491
XD Sint-Oedenrode (Nederland );

Strafaanqifte teqen de volqende persoon:

- K. MOREL, griff ier-hooÍd van dienst bij het HoÍ van beroep te Antwerpen, Correctionele griff ie, Kamer
van Inbeschuldigingstell ing, Gerechtsgebouw, Waalsekaai 254,2000 Antwerpen;

vanwege het plegen van onder meer de volgende grensoverschrijdende misdrijven:

- Valsheid in autenthieke en openbare qeschriften: ar|. 194, 195, 196 en 197 Straf,vetboek;
- Deelname aan een criminele orqanisatie: art. 324bis en 324ler Strafiryetboek;
- Diefstal en Afpersinq: art. 461 Um 467 Strafwetboek;
- Knevelarii: art..243Strafiryetboek;
- Samenspanning van ambtenaren ar|233 tlm 236 Strafwetboek,
- Werken vanuit een criminele orqanisatie: artikel 324bis en 324ter Strafwetboek;

jegens A.M.L. van Rooij, zi jn echtgenote J.E.M. van Rooij, hun gezin, zijn bedrijven Camping en Pensionstal
'Dommeldal', Ecologisch Kennis Centrum B.V, Van Rooij Holding 8.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij
Holding B.V. en de polit ieke parti j  De Groenen (met haar hoofdzetel in Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode en alle
personen, bedrijven, instanties e.d. die daarmee een directe of indirecte betrokkenheid hebben, waaronder alle
cliënten van het Ecoloqisch Kennis Centrum B.V.

Deze strafaanqifte bevat 11 pagina's met de stukken 1 Um 12, totaal: 73 pagina's
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5. Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer 17102683, met als bestuurder A.M.L.
van Rooi j ,  vanaf 5 maart 1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 94, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);

6. St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, met als bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 5 maart 1998 gevest igd op het adres ' t

Achterom 9A, 549í XD Sint-Oedenrode (Nederland);
7. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, met als

voorzi t terA.M.L. van Rooi j ,  gevest igd op hetadres' tAchterom 9,549'1 XDte Sint-Oedenrode
(Nederland);

doen hierbij strafaangifte tegen K. MOREL, griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te
Antwerpen, Correct ionele gr i f f ie,  Kamer van lnbeschuldigingstel l ing, Gerechtsgebouw, Waalsekaai
25A, 2000 Antwerpen, vanwege het plegen van onder meer de volgende grensoverschri jdende
misdri jven:

- Valsheid in autenthieke en ooenbare oeschri f ten: art .  194, 195, 196 en 197 Strafwetboek;
- Deelname aan een cr iminele orqanisat ie:  art .  324bis en 324ter Strafwetboek;
- Diefstalen Afpersinq: art.461Llm 467 Strafwetboek;
- Knevelarii: ar1.. 243 Strafiruetboek;
- Samenspanning van ambtenaren art,233 llm236 Strafwetboek;
- Werken vanuit een criminele organisatie: artikel 324bis en 324ler Strafwetboek;

jegens A.M.L. van Rooi j ,  z i jn echtgenote J.E.M. van Rooi j ,  hun gezin, z i jn bedri jven Camping en
Pensionstal  'Dommeldal ' ,  Ecologisch Kennis Centrum B.V, Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing
Administrat iekantoor van Rooi j  Holding B.V. en de pol i t ieke part i j  De Groenen (met haar hoofdzetel  in
Utrecht),  afdel ing Sint-Oedenrode en al le personen, bedri jven, instant ies e.d. die daarmee een directe
of indirecte betrokkenheid hebben, waaronder al le cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B'V.

Feitel i ike en wettel i ike onderbouw strafaanqifte :

De feitelijke en wettelijke onderbouw van deze gepleegde strafbare feiten zijn eenvoudig van aard en
voor iedereen die deze strafaangifte onder ogen krijgt glashelder. Het betreffen de volgende stukken:

1 .  D e o p I  j a n u a r i  2 0 1 1 d o o r A . M . L . v a n R o o i j  ( h u u r d e r ) m e d e n a m e n s z i j n e c h t g e n o t e J . E . M .
van Rooi j  van Nunen met Davy Dri l l ieux (verhuurder) gesloten huurovereenkomst,  welk
overeenKomstig de Belgische Huurwet op 31 januari2011 is geregistreerd door inspecteur P'

Broux op het registrat iekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-

Helchteren waarin staat opgenomen dat A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Rooi j  van Nunen hun

woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) vanaf 1 januari  201'1
gebruiken als hoofdverbl i j fp laats (Stuk 1).

2. Arrest nr. 13012012 van 25 oktober 2012 (rolnummer: 5464) van het Belgisch Grondwettelijk
Hof,  waarin onherroepel i jk is besl ist  dat de famil ie A.M.L. van Rooi j  wonen op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Stuk 2).

3. Arrest,  rolnummer: 2O14lRKl16, van '18 juni  2015 van het Hof van beroep Antwerpen waarin

onherroepel i jk is besl ist  dat Van Rooi j  Adrianus samen met zi jn echtgenote Van Nunen

Johanna beiden samenwonen in hun woning op hun hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 364'

3520 Zonhoven (Stuk 3).

4. Arrest nr.P.14.1570.N van 4 november 2014 van het Hof van Cassat ie van België aan A.M.L.

van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waarin onherroepel i jk is besl ist  dat A.M.L.

van Rooij woont op zijn hóofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Stuk 4).

ledere (hoofd)griffier binnen de rechtbank Eerste Aanleg, Arbeidsrechtbank, Arbeidshof, Hof van

Beroep, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en Raad van State heeft zich te houden aan

bovengenoemde onherroepelijke arresten van het Belgisch Grondwettelijk Hof, Hof van het beroep

Antweipen en Hof van Cassatle van België. Dat geldt dus ook voor LMG.I, griffier-hoofd van

dienst bi j  het Hof van beroep te Antwerpen, Correct ionele gr i f f ie,  Kamer van Inbeschuldigingstel l ing,



Aan feitelijke en wettelijke onderbouwing van deze gepleegde strafbare feiten vindt u verder
bijgevoegd:

5. Het door onderzoeksrechter K. GRUYTERS van de rechtbank Eerste Aanleg Hasselt
ondertekende Pro Just i t ia PROCES VERBAAL VAN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING van
12 juni  2013 van:

.  Van Rooi i  Adrianus. Marius. Lambertus. wonende te 3520 Zonhoven.
Hazendansweq 364;

.  het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  met ondernemingsnummer 160901 '1 '1 
,

gevest igd op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
in de zaak met Not i t ienummer: HA21.99.213-13 en dossiernummer: 13/568 (Stuk 5).

6. Het door onderzoeksrechter S. GORRE van de rechtbank Eerste Aanleg Limburg afdel ing
Hasselt  ondertekende Pro Just i t ia PROCES VERBAAL VAN BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING van 22 mei 2014 van:

.  Van Rooi i .  Adrianus Marius Lambertus. vanaf 1 ianuari  2011 wonende op zi in
hoofdverbliifplaats Hazendansweq 36A, 3520 Zonhoven (Belqië);

o Van Nunen, Johanna El isabeth Maria, vanaf 1 januari  2011 wonende op haar
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

.  Camping en Pensionstal  "Dommeldal" VOF, met vest igingsnummer: 17202675, met
de vennoten A.M.L. van Rooi j  en J.E.M van Rooi j  van Nunen, gevest igd op het adres
' t  Achterom 9-9A, 5491XD, Sint-Oedenrode (NL),  vanaf '1 januari2Ol l  beiden
wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); is
vanaf '1 januari  2012onder de naam Camping en Pensionstal"Dommeldal"
doorgegaan als eenmanszaak, met vest igings-nummer: 0000í 5269639, met als
zaakvoerder A.M.L. van Rooij, wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg
36A, 3520 Zonhoven (België);

.  Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met ondernemersnummer: 16090111, gevest igd
op net adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als directeur
A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  2011 wonende op zi jn hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

.  Van Rooi j  Holding B.V. met ondernemingsnummer' .17102683, gevest igd op het adres
' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  met als bestuurder A.M.L. van
Rooij, vanaf '1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven (België);

. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevest igd op het adres ' t  Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland),  met
ars gemacht igd bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf 1 januari  201'1 wonende op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);

in de zaak met Not i t ienummer: HA21.99.291114 en dossiernummer: 141808 (Stuk 6).

ln deze door de onderzoeksrechters K. GRUYTERS en S. GORRE van de rechtbank Eerste Aanleg
Limburg afdel ing Hasselt  ondertekende Pro Just i t ia PROCES VERBALEN VAN BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING van l2juni  201 3 en 22 mei 2014 staat glashelder opgenomen dat A.M.L. van Rooi j

en zi jn echtgenote J.E.M. van Nunen vanaf 1 januari  201' l  wonen op hun hoofdverbl i j fp laats
Hazóndansweg 36A, 3520 Zonhoven in overeenstemming met hun geregistreerde huurovereenkomst'

ledere (hoofd)griffier binnen de rechtbank Eerste Aanleg, Arbeidsrechtbank, Arbeidshof, Hof van

Beroep, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en Raad van State heeft zich te houden aan

bovengenoemde door de onderzoeksrechters K. GRUYTERS en S. GORRE van de rechtbank Eerste

Aanleg Limburg afdel ing Hasselt  ondertekende Pro Just i t ia PROCES VERBALEN VAN
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING van 12juni 201 3 en 22 mei 2014. Deze onderzoeksrechters
plegen nameli jk geen valsheid in geschri f t .  Ook K. MOREL, gr i f f ier-hoofd van dienst bi j  het Hof van

beóep te Antwerpen, Correctionele griffie, Kamer van Inbeschuldigingstelling, Gerechtsgebouw,
Waalsekaai 25A, 2000 Antwerpen heeft zich hieraan te houden.

Aan Íeitelijke en wettelijke onderbouwing van deze gepleegde strafbare feiten vindt u verder
bi jgevoegd:
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De AKTE VAN HOGER BEROEP (nummer Akte: 76/2015), Repertorium Griffie: 54212015,
van 7 jul i  2015 opgemaakt door Griff ier CHRISTEL JAENEN, van de Poli t ierechtbank
Limburg, afdeling Hasselt,  waarin letterl i jk de volgende tekst staat opgenomen (Stuk 7):

AKTE VAN HOGER BEROEP

Op dinsdag zeven jul i  tweeduizend vi j f t ien ter gr i f f ie van de Pol i t ierechtbank Limburg,
afdeling Hasselt, voor ons Christal JAENEN, Griffier bij deze rechtbank verschijnt

VAN ROOIJ Adrianus. wonende te 3520 Zonhoven. Hazendansweq 364. die optreedt
als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  kantoorhoudende te Nederland, 5491
XD Sint-Oedenrode, aan ' t  Achterom 9a, die gevolmacht igd is door VERBEEK Erik,  geboren
op 28.11.1969 te Bree, van Belgische nat ional i tei t ,  wonende te 34550 Pakrac (Kroat ië),
Seovacki Put 43, met woonstkeuze te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 364,

beklaagde,

die verklaart hoger beroep in te stellen tegen een vonnis door voormelde rechtbank
uitgesproken op 4 februari 2015 vonnisnumm er 20151542,

Deze verklar ing werd ons in het Nederlands gedaan,
Waarvan akte, die wij en de comparant, na voorlezing, ondertekenen.

CHRISTEL JAENEN Adrianus VAN ROOIJ
Griffier,

ledere (hoofd)griffier binnen de rechtbank Eerste Aanleg, Arbeidsrechtbank, Arbeidshof, Hof van
Beroep, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en Raad van State heeft zich te houden aan
bovengenoemde door gr i f f ier CHRISTEL JAENEN van de Pol i t ierechtbank Limburg, afdel ing Hasselt
opgestetde AKTE VAN HOGER BEROEP. Dat geldt dus ook voor K. MOREL, gr i f f ier-hoofd van dienst

bij het Hof van beroep te Antwerpen, Correctionele griffie, Kamer van Inbeschuldigingstelling,
Gerechtsgebouw, Waalsekaai 25A, 2000 Antwerpen.

K. MOREL, griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen, Correctionele griffie, Kamer

van lnbeschu|d ig ings te | | ing ,Waa|sekaa i25A,2000Antwerpen@:
. Geregistreerde huurovereenkomsten in overeenstemming met de Belgische Huurwet;
. Onherroepelijke arresten van het Belgisch Grondwettelijk Hof, Hof van het beroep Antwerpen

en Hof van Cassat ie van Belgié;
.  Pro Just i t ia PROCES VERBALEN VAN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING van de

onderzoeksrechters K. GRUYTERS en S. GORRE van de rechtbank Eerste Aanleg Limburg

afdel ing Hasselt ;
r  De AKTE VAN HOGER BEROEP (nummer Akte: 76/2015),  Repertor ium Gri f f ie:  54212015,

van 7 jut i  2015 opgemaakt door Gri f f ier CHRISTEL JAENEN, van de Pol i t ierechtbank
Limburg, afdel ing Hasselt ;

en blijft tot de dàg van vándaag een dictatoriale macht uitoefenen boven alle rechtbanken van Eerste

Aanlóg, Arbeidsróchtbank, Arbeidshof, Hof van Beroep, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en Raad

van Sáte in België, als ook de Belgische Staat en vanuit Belgiê ook over alle rechtbanken,
gerechtshoven, Hoge Raad en Raad van State in Nederland, als ook de Staat der Nederlanden
ionder dat daartegen door Procureur-Generaal Patrick Vandenbruwaene bij het hof van beroep in

Antwerpen strafreóhtelijk wordt opgetreden. De oorzaak daarvan zit hem in het feit dat griffier-hoofd

van dienst K. MOREL als gevolg van zi jn eigen hieronder ingelaste br ief  d.d. 15 september 2014

(parketnumm er: 2O14lRPl115) aan de Procureur des Konings, rechtbank van eerste aanleg,

èerechtsgebouw Bolivarplaats 20 bus 1, 2000 Antwerpen ook een dictatoriale macht over Procureur-

Generaal Patrick Vandenbruwaene heeft verkregen (Stuk 8)'
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Hof van beroep te Antwerpen
Correctionele griíÍ ie, Kamer van Inbeschuldigingstell ing
Gerechtsgebouw, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen
Algen .een +323247 97 11
www juridat. be/beroeo/antwerpen

2014tRPt115, Kl_2.
Aangetekend
Aan de Procureur des Konings
Rechtbank van eerste aanleq
Gerechtsgebouw
Bolivarolaats 20 bus 1
2000 Antweroen

uw kenmerk
GRUYTERS 1 3/568 (noti t ienr.)

bi j lage(n)

ons kenmerk
2014/R1 V1 I 5 (parketnummer)

/ (rep.nr.)

rechtstreeks
+32 3 247 97 97

Antwerpen
15 september  2014

Íax
+32 3 247 97 B1

Kennisqevinq overeenkomstiq art.40 l id 2 Ger.W.
BVBA VANOPPEN Stephan LimburgsA/AN ROOIJ Adrianus Marius Lambertus

Geachte Procureur des Konings

In bij lage zend ik u een kennisgeving bestemd voor miinheer VAN ROOIJ Adrianus Marius Lambertus.

Betrokkene heeft in Belqië noch in het buitenland een qekende woonplaats. verbli i fplaats. noch
qekozen woonplaats.

Hocgachtcnd

R}JL
ï t l icr- l  luol tJ vi t r t  c l icrrst

In bovengenoemde br ief  d.d. 15 september20l4 (parketnummer:20141RP1115)aan de Procureurdes
Konings, rechtbank van eerste aanleg, Gerechtsgebouw Bolivarplaats 20 bus 1, 2000 Antwerpen heeft
griffier-hoofd van dienst K. MOREL bewust valsheid in geschrift gepleegd en geschreven:

miinheer VAN ROOIJ Adrianus Marius LambeÉus. heeft in Belqiê noch in het buitenland een
gekende woonplaats. verbliifplaats. noch qekozen woonplaats.

Procureur des konings M. Van de Weí van Antwerpen heeft griffier-hoofd van dienst K. MOREL daarin
blindelings vertrouwd en daarnaar geen onderzoek verricht en daarop bij brief d.d. 29 september 2014
(Ref:20141PGN2192) de volgende hieronder ingelaste "betekeninq bericht op onbekende woonst"
laten uitgaan aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te Antwerpen,
welke u hieronder vindt ingelast (Stuk 9):

or, 
L\
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PARKET
VAN DE

PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING -  ANTWERPEN

O.Ref:  OW 576112014 Antwerpen,29 Sep 2014
Bureel R - telefoon: 03/257 9086
Contactpe rsoo n : E-!.!rnpens
U.Ref:  2014/PGN2192
Bijlage : betekeninq bericht op onbekende woonst

(Conform art.40 GW)

Mijnheer de Procureur-generaal,

lk heb de eer Ued. hierbij uw gerechtsbrieÍ dd. 16 Sep 2014 inzake de betekening op onbekende woonst
(Conform art. 40 GW) uitgaande van HoÍvan Beroep te Antwerpen (Kl), inzake Kennisgeving, bestemd
voor @, thans zonder qekende woon- of verbliifplaats, tot beschikking terug
te doen geworden, teneinde voeging bij het dossier.

De Procureur des Konings,

Aan de Heer Procureur-qeneraal
bii het Hofvan Beroep
t.a.v. Griff ie
Kamer van Inbeschuldigingstell ing
Waalse Kaai
te 2000 ANTWERPEN

Procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te Antwerpen heeft deze door
griffier-hooid van dienst K. MOREL valselijk verkregen "betekenino bericht op onbekende woonst"
van procureur des konings M. Van de Werf van Antwerpen van A.M.L. van Rooi j  als waar en echt
aangenomen en daarop foutieve beslissingen genomen, waarmee griffier-hoofd van dienst K. MOREL
deze Procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene volledig in zijn dictatoriale macht heeft.

ln artikel 36, eerste lid, van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek wordt onder "woonplaats" verstaan:

" de plaats waar de persoon in de bevolkinqsreaisters is inqeschreven als hebbende
aldaar ziin hoofdverbliif "

Als gevolg van deze door griffier-hoofd van dienst K. MOREL bewust gepleegde valsheid in geschrift

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

-  dat A.M.L. van Rooi i  vanaf 28108/20'13 niet meer in België, niet  meer in Nederland, niet  meer
in Europa en niet meer elders in de wereld staat ingeschreven in enig bevolkingsregister van
een gemeente of Rijksregister 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, 549'1 XD Sint-Oedenrode (Nederland), de woning waarvan
A.M.L. van Rooi j  de eigenaar is,  maar waarvan al le eigendommen ui t  de woning als ook de

woning zelf ziin gestolen.
Dit betekent dàt griffier-hoofd van dienst K. MOREL het vanaf 5 juli 1979 voor de Wet en Rooms-
kathol ieke Kerk getrouwde paar A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen daarmee jur idisch heeft
gescheiden tegen hun wi l  in.  Hiervoor is de Belqische Staat onmiskenbaar verantwoordel i ik en

aansprakel i ik.



Omdat als gevolg van deze door gr i f f ier-hoofd van dienst K. MOREL bewust gepleegde valsheid in
geschrift de woning op het adres Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven ingevolge artikel 36, eerste lid,
Gerechtel i jk wetboek ONBEWOOND is en A.M.L. van Rooi j  in Belgiê noch in het bui tenland een
gekende woonplaats, verbl i j fp laats,  noch gekozen woonplaats heeft ,  kan A.M.L. van Rooi j  op zi jn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven geen post meer ontvangen en ook geen
aangetekende br ieven en/of gerechtsbrieven meer aannemen. Dit  des te meer A.M.L. van Rooi j  (als
ook zi jn echtgenote) niet  over een Belgische ident i tei tskaart  beschikken en vanaf 11 jul i  2013 ook niet
meer over een rechtsgeldig Nederlands paspoort beschikt, waardoor hij ook niet meer naar Nederland
kan en samen met zijn echtgenote in België zitten gevangen tot het moment huidig verantwoordelijk
ministers Jan Jambon van Binnenlandse Zaken en Koen Geens van Just i t ie aan deze vanaf 1 januari
201'1 gepleegde misdri jven jegens A.M.L. van Rooi j  en zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j  van Nunen
een einde maakt en hen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari  2011 inschri j f t  in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische rijksregister en aan hen vanaf '1

januari  2011 met terugwerkende kracht een Belgische ident i tei tskaart  verstrekt,  als wonende op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waartoe deze twee verantwoordelijke
ministers op grond van bovengenoemde fei tel i jke bewijsstukken wettel i jk verpl icht z i jn.

Wat hiervan de gevolgen zi jn voor de cl iënten van het Ecologische Kennis Centrum B.V. en de
Belgische Staat kunt u lezen in bi jgevoegde hieronder ingelaste macht iging d.d. 31 jul i  2015 van een
drietal  Nederlandse cl iènten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met de vermelding dat er nog
veel meer cl iënten zul len volgen (Stuk í0):

rÍ{g VOLMACHT
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode (NL)
e-mail: ekc.avanrooii@gmail.com

31  j u l i  2015

Ondergetekenden:
- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat9T, 5254 JP Haarsteeg (Nederland);
-  C.A.P.M. Schreuder,  Kerkstraat  30,5154 AP Elshout  (Neder land) ;
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3,5251 BD 's-Hertogenbosch(Nederland);

die woonplaats kiezen bij mijnheer Van Rooij Adrianus, Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven,

verklaren bij deze volmacht te verlenen en te machtigen het Ecologisch Kennis Centrum B.V. kantoor houdende
te Sint-Oedenrode aan 't Achterom 9a, 5491 XD (Nederland), voor deze haar directeur ing. A.M.L. van Rooij,
zulks met het recht van substitutie om voor en namens hen zijnde ondergetekenden, de bij handelingen in en
buiten rechten voor gerechten op zitt ingen c.q. behandelingen te verschijnen, voor en namens hen alle
processuele handelingen te verrichten in zaken die betrekking hebben met strafaangiften in België. Dit omdat de
Belgische Staat onmiskenbaar verantwoordeli jk en aansprakeli jk is voor de vele misdrijven die jegens

ondergetekenden in Nederland worden gepleegd en volledig zijn toe te schrijven aan de Belgische Staat
vanwege het feit dat A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Nunen vanaf 1 januari 2011 tot en
met heden en ook in de verre toekomst nog (huurovereenkomst loopt op 1 januari 2020 af) wonen op hun
hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in overeenstemming met hun geregistreerde
huurovereenkomst maar vanwege parti jpolit ieke corruptie in België vanaf 2810812013 zijn uitgeschreven uit het

bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven met als gevolg:

- dat A.M.L. van Rooii vanaf 2810812013 niet meer in België, niet meer in Nederland, niet meer in Europa

en niet meer elders in de wereld staat ingeschreven in enig bevolkingsregister van een gemeente of
Rijksregister van een land.

De opvolgende verantwoordeli jke ministers Jan Jambon (NvA) van Binnenlandse Zaken en Koen Geens (CD&V)

van Justit ie weigeren tot op de dag van vandaag de natuurli jke personen A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote
J.E.M. van Rooij van Nunen met terugwerkende kracht vana'f l januari 2011 in te schrijven in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en aan hen vanaf ' l  januari 2011 met terugwerkende kracht een

Belgisché identiteitskaart te verstrekken, als wonende op hun hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven overeenkomstig hun geregistreerde huurovereenkomst, waartoe zij wetteli jk verplicht zijn.

t"i\

( / '



Als gevolg daarvan zit A.M.L. van Rooij, mede vanwege zijn vanaf ' l  ' l  jul i 2011 verlopen paspoort, gevangen in
België en kan vanuit zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. vanaf 1 januari 20'l 1 als gemachtigde haar cliënten
niet meer verdedigen voor de Nederlandse rechtbanken en Raad van State, waardoor ondergetekenden te
maken hebben gekregen met een gigantisch grote geld- en eigendom stelende criminaliteit, waarvoor de
Belgische Staat onmiskenbaar verantwoordeli jk en aansprakeli jk is. Dit betekent dat zolang A.M.L. van Rooij
samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen niet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 zijn
ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische ri jksregister, als wonende
op hun hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven, overeenkomstig hun geregistreerde
huurovereenkomst en aan hen niet met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 een Belgische identiteitskaart
is verstrekt, ondergetekenden van alle in Nederland gepleegde misdrijven, waarin A.M.L. van Rooij als hun
gemachtigde optreedt, strafaangifte zullen doen in België bij hiervoor verantwoordeli jk federaal procureur des
konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (België),

P.F.M. Schreuder, C.A.P.M. Schreuder A.F.L.M. Schreuder

Zolang K. MOREL, griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen, Correctionele griffie,
Kamer van Inbeschuldigingstel l ing, Gerechtsgebouw, Waalsekaai 25A, 2000 Antwerpen de hierboven
feitelijk bewezen dictatoriale macht blijft houden over alle rechters en raadsheren van België, als ook
de Belgische Staat, als ook Procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te
Antwerpen, betekent dat A.M.L. van Rooij (als ook zijn echtgenote) in België als volgt juridisch te boek
staan:

VAN ROOIJ Adrianus Marius Lambertus (als ook zi in echtqenote VAN NUNEN Johanna
El isabeth Maria) hebben in Beloië noch in het bui tenland een qekende woonplaats.
verbl i i fp laats.  noch oekozen woonolaats.

Over dergelijke binnen België geregistreerde bewoners staat in art. 40 Gerechtelijk Wetboek voor
derden letterlijk de volgende wettelijke verplichting voorgeschreven.

Art. 40 Ger.W.

Heeft  de betrokkene in Belqië noch in het bui tenland een qekende woonplaats.
verbliifplaats. noch gekozen woonplaats. dan wordt de betekeninq qedaan aan de
procureur des konings in wiens rechtsgebied de rechter die van de vorderino kennis
moet nemen of heeft oenomen, zittinq houdt; is of wordt er geen vordering voor de
recftter gpUracht, dan geschiedt de betekening aan de procureur des Konings in wiens
rechtsgebied de verzoeker zijn woonplaats heeft of, indien hii geen woonplaats in
Beloiè heeft .  aan de procureur des Koninqs te Brussel '

Derden hebben vanaf 17 juni2Ol5 Um 25 jul i2015 maar l iefst  97 maalart .40 Gerechtel i jkWetboek
overtreden. Dit  met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooi j  (als ook zi jn echtgenote) niet

over een Belgische identiteitskaart beschikken en geen rechtsgeldig Nederlands paspoort meer
hebben en ook om die reden geen aangetekende stukken en gerechtsbrieven meer mogen
aannemen. Als wettelijk bewijs daarvan vindt u bijgevoegd onze aangetekende brief d.d. 25 juli 2015
(kenmerk: Stukken/2507201515t.71-97) aan Federaal procureur des Koning Frédéric Van Leeuw,
Federaal Parket,  Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (Stuk 11).  Wijverzoeken u kennis te nemen van

de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Als reactie op deze aan Federaal procureur des Koning Frédéric Van Leeuw verstuurde
aangetekende br ief  d.d. 25 jul i  2015 (kenmerk: Stukken/2507201515ï.71-97) ontvingen wi j  van

Adjunct-federale procureur Eric Bisschop daarop bi j  br ief  d.d. 28 jul i  2015 (zonder kenmerk) de
volgende brief aan de heer Patrick Patrick Vandenbruwaene, Procureur-generaal bij het Hof van
Oeóep, Waalse Kaai,  2000 Antwerpen met de volgende hieronder ingelaste inhoud (Stuk 12).
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Mijnheer de Procureur-generaal,

Verwi jzend naar mi jn zending van 14jul i  2015 heb ik de eer u, als bi j lage, tot  beschikking een
navolgende aangetekende zending d.d. 25 jul i  2015 van de heer A.M.L. van Rooi j  over te
maken.

Met gans bi jzondere hoogacht ing

Voor de federale procureur,

Eric Bisschoo
Adjunct-federale procureur

Naar aanleiding hiervan heeft  ondergetekende A.M.L. van Rooi j  hierover telefonisch contact
opgenomen met adjunct-federale procureur Eric Bisschop en aan hem telefonisch uitgelegd wat wij
hierboven in deze strafaangifte hebben beschreven.

Wij hebben aan Eric Bisschop verteld dat het geen enkele zin heeft om betreffende originele stukken
steeds door te sturen aan Patrick Vandenbruwaene, Procureur-generaal bij het Hof van beroep te
Antwerpen, omdat hij dit alles zal blijven afdekken vanwege het feit dat K. MOREL, griffier-hoofd van
dienst bi j  het Hof van beroep te Antwerpen, Correct ionele gr i f f ie,  Kamer van lnbeschuldigingstel l ing,
hem op grond van bovengenoemde feitelijke bewijstukken in zijn volledige dictatoriale macht heeft,
waardoor met het steeds doorzenden van betreffende originele stukken deze grensoverschrijdende
misdaad in België en Nederland explosief zal  groeien.

Wij hebben adjunct-federale procureur Eric Bisschop vervolgens verteld dat hij er enkel maar voor
behoeít te zorgen dat de hiervoor verantwoordelijk ministers Jan Jambon van Binnenlandse Zaken en
Koen Geens van Just i t ie de natuurl i jke personen A.M.L. van Rooi j  en zi jn echtgenote J.E.M. van Rooi j
van Nunen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari  201í inschri jven in het bevolkingsregister van de
gemeente Zonhoven en het Belgische Ri jksregister en aan hen vanaf 1 januari  201'1 met
terugwerkende kracht een Belgische identiteitskaart verstrekken. als wonende op hun
hoofdverbliifplaats Hazendansweq 36A. 3520 Zonhoven overeenkomstig hun geregistreerde
huurovereenkomst, waartoe zij wettelijk verplicht zijn. Adjunct-federale procureur Eric Bisschop gaf
daarop het antwoord dat hij dit niet mocht en wettelijk verplicht is om betreffende originele stukken
steeds door te sturen aan Patrick Vandenbruwaene, Procureur-generaal bij het Hof van beroep te
Antwerpen.

Voor ondergetekenden rest er dan ook geen andere mogel i jkheid meer dan tegen K. MOREL
griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen, Correctionele griffie, Kamer van
Inbeschuldigingstel l ing, die Procureur-generaal Patr ick Vandenbruwaene vol ledig in zi jn dictator iale
macht heeft, deze strafaangifte te doen bij Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings,
namens deze Eric Bisschop, Adjunct-federale procureur Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel.  Dit
omdat di t  kennel i jk de enige mogel i jkheid is om deze gigant isch grote grensoverschri jdende misdaad
in België en Nederland niet explosief te laten groeien, welke de Belgische en Nederlandse
belastingbetalers honderden miljoenen euro's extra zal gaan kosten en nog veel meer dodelijke
slachtoffers tot gevolg zal hebben.

Gezien de ernst van bovengenoemde door K. MOREL griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep
te Antwerpen, Correct ionele gr i f f ie,  Kamer van Inbeschuldigingstel l ing, gepleegde misdri jven op
kosten van de Belgische en Nederlandse Staat met onomkeerbare gevolgen voor veel Belgische en
Nederlandse inwoners en bedrijven, verzoeken wij u hiernaar met de hoogste urgentie een
strafrechtelijk onderzoek in te stellen, buiten Procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof
van beroep te Antwerpen om en uw beslissing daarop te versturen aan de natuurlijke personen
A.M.L. van Rooi j  en zi jn echtgenote J.E.M. van Nunen op de e-mai l  adressen:
ekc.avanrooi j@gmail .com en a.vanrooi j4S@qmail .com en de.groenen.belgie@qmail .com.
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Dit omdat het versturen van uw beslissing daarop naar hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven onmogel i jk is zolang A.M.L. van Rooi j  (als ook zi jn echtgenote) in België door toedoen
van gr i f f ier-hoofd K. MOREL nog als volgt jur idisch te boek staan'

VAN ROOIJ Adrianus Marius Lambertus (als ook zi in echtqenote VAN NUNEN Johanna
El isabeth Maria) hebben in Belqië noch in het bui tenland een qekende woonplaats.
verbliifplaats. noch qekozen woonplaats.

In afwacht ing op uw besl issing op onze e-mai l  adressen ekc.avanrooU@gmail .com en
a.vanrooi i4B@qmail .com en de.qroenen.belgie@qmail .com, verbl i jven wi j ;

Hoogachtend,

/ t/  . '  /
l l J t
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J . E . M .  v a n  N u n e n
Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1,
1000 Brusse l  (Ar t .40  Ger .  W. )

A.M.L van Rooi j
Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1,
1000 Brussel (Art .  40 Ger. W.)
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9
5491 XD Sint-Oedenrode

("/

Van Rooi j  Holding 8.V.,
't Achterom 9A
5491 XD Sint-Oedenrode

/ /
/  \ ' * -  /
t /

Camping en Pensionstal  "Dommeldal"
't Achterom 9-94,
5491 XD Sint-Oedenrode

Sticht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,
't Achterom 94,
5491 XD Sint-Oedenrode

Pol i t ieke Groepering De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode;
't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode

Bi ibehorende stukken:
-  (S tu f  t ) :  De op  I  januar i201 l  doorA.M.L .  van  Roo i j (huurder )  met  Davy  Dr i l l i eux

(verhuurder) gesloten huurovereenkomst (6 blz.) ;
-  (Stuk 2):Arrest nr.13Ot2O12van25 oktober 2012 (rolnummer: 5464) van het Belgisch

Grondwettelijk Hof (a blz.);
-  (Stuk 3):  Arrest,  rolnummer: 20141RK16, van 18 juni  2015 van het Hof van beroep Antwerpen

(7 btz.):
-  (Stuk 4):  Arrest nr.  P.14.1570.N van 4 november 2014 van het Hof van Cassat ie van België

(11  b lz . ) ;
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-  (Stuk 5):  Het door onderzoeksrechter K. GRUYTERS van de rechtbank Eerste Aanleg
Hasselt  ondertekende Pro Just i t ia PROCES VERBAAL VAN BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING van 12 juni  20'13 in de zaak met Not i t ienummer: HA21 .99.213-13 en
dossiernummer: 13/568 (4 blz.) ;

-  (Stuk 6):  Het door onderzoeksrechter S. GORRE van de rechtbank Eerste Aanleg Limburg
afdel ing Hasselt  ondertekende Pro Just i t ia PROCES VERBAAL VAN BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING van 22 mei 2014 in de zaak met Not i t ienummer: HA21.99.291114 en
dossiernummer: í 4/B0B (2 blz.);

-  (Stuk 7):  De AKTE VAN HOGER BEROEP (nummer Akte: 76/2015),  Repertor ium Gri f f ie:
54212015, van 7 juli2015 opgemaakt door Griffier CHRISTEL JAENEN, van de
Pol i t ierechtbank Limburg, afdel ing Hasselt  (1 blz.) ;

-  (Stuk 8):  Br ief  d.d. 15 september 2014 (parketnumm er:  20141RP1115) van K. MOREL, gr i f f ier-
hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen, Correctionele griffie, Kamer van
Inbeschuldigingstel l ing, aan de Procureur des Konings, rechtbank van eerste aanleg, te
Antwerpen (2 blz.);

-  (Stuk 9):  Br ief  d.d. 29 september 2014 (Ref:  2O14|PGN2'192) van Procureur des konings M.
Van de Werf van Antwerpen aan procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van
beroep te Antwerpen (1 blz.);

-  (Stuk 10):  Door P.F.M. Schreuder,  C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder getekende
volmacht d.d. 31 jul i2O'15 aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  namens deze haar
directeur A.M.L. van Rooi j  (1 blz.) ;

-  (Stuk 11):  Aangetekende br ief  d.d.25jul i2015 (kenmerk: Stukken/25072015151.71-97)van
A.M.L van Rooi j  en J.E.M. van Nunen aan Federaal procureur des Koning Frédéric Van
Leeuw, Federaal Parket,  Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (9 blz.) ;

-  (Stuk í2):  Br ief  d.d. 28 jul i  2015 (zonder kenmerk) van adjunct-federale procureur Eric
Bisschop aan Patrick Vandenbruwaene, Procureur-generaal bij het Hof van beroep, Waalse
Kaai,  2000 Antwerpen (2 blz.) ;

PS: Als voorzitter van de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd in de woning
op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode, heeft ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij
een kopie van deze strafaangifte laten toekomen aan het landelijk bestuur van De Groenen in Utrecht
(www.deqroenen.nl)en bi j  de Europese De Groenen, afdel ing België (www.deqroenen.eu),  op internet
laten plaatsen. Ook uw besl issing daarop als ook de vervolgcommunicat ie hierover zal  bi j  de
Europese De Groenen (www.desroenen.eu) op internet worden geplaatst.
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Griluv,il
_*5ïí|*
Axion Vastgoodr,u.

JEMA VASÍGOED
Heuvenstroot 23

8.3520 ZONHOVEN
Tel .01 l /82  55  ó9
Fox 0l  |  182 5571

info(Qqentury2 I oxionvostoqpd.he
Erkend vostgoedmokeloor BIV nr. 500793

H U U R O V E R E E N K O M S TW O N I N G

Tusen de ondargotokenden :
Drlllleux Davy
Dokfenlroof 17
3520 Zonhoven

de rrerhuurder gênoêmd
ên

Dhr. Ad Von Roo'rj
't Achterom I 9A
5491 XD Sinf Oedenrode.

de ltuurder genoemd

WO RDT HEÍ VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

d[!l1el l. Voorwero von dc qyslg.gnkomst

Dê','êrhuurder geefl in huur oon de huurder, dió oonvoqrdi, de woning
gêkigen ie 3520 Zonhoven,Hozendqnsweg 3ó A
. ontvottendg inkomhol.living met open keuken,bodkomer en 2 sloOpkomers'
Bijcl,a woning hoort een buitenberging.

Por,'ijen hEbben de toestond von het verhuurde goed tegEnsprckêlijk vostgosteld in de
pto,:itsbeschrijving en zjicÍkonnon dot deze beontwoordl oon de vereÍstên lnzokc veíligheid,
gezr>ndheid en bewoonboorheld die in b'rjloge qqn deze overeenkomsl wordcn gevoegd.

AÍti 1lF[ 2.' Hooidverbllif ol oots

Dei,i huurovereenkomsf heeÍt belrekking op een woongeÍegenheid die de huurder Ën zijn gezin ols
ho6ldverblijfploots zolgebruiken. Het is de huurder verboden een deelvon de wOning te bestemmen
voc,r.de uitóefening von een hondolof ombochl of enigc ondere beroepsocfÍviteif en zdl dê

hurr,geldon fiscool nief ínbrengen ols beroepskost, Het is de huurdcr vcrboden onderdok te

ven;choffen don personen diJgeen deel uÍtmoken von zii geztn, behoudens voorofgoondelijk en

schriffol'rjk okkoord von de verhuurder.
iÀ g,len g*uot kon de huurder doze besïemming wijzigen of zich beroepen op de stilalijgende

loe:.iemming tezoke von de verhuurdcr.
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Arfil;e13. Duur

De ltuurovereenkomsl wordi gesloton voor een periode von 3 Joor, die lngoot op I jonuorl 201I om te
oinc|igen op 3l decembor 20'|3

De ltuurovereenkomst zol slochts beëíndigd worden doer een opzegging bij oongelekendE brioÍ,
docr een von beido portÍen, tgrr mlnste 3 moqndon voor het boëindigen von de periode von 3 joor,
te rekenen vonof de dolum von de ondertekerrlng von de huurovereenkomsl.

De ltuurovereenkomst kon slechts éénmool, enkel schriflelijk en onder dozelfde voorwoorden, wordón
vedr:,ngd zonder dot de toÍole duur vqn de huur longer don drle ioor mog zijn.

lndÍr:'n do huurdor no het vorslrijken von de huurlermljn hef good blijfi bewonen zonder vezet
vQh,vêgê de verhuurdor, oÍ bij gcbrokc oon een iijdige opzeg. don wordl do huur omgezet in een
stqrrJoqrdhuuÍ von negen joor, te rekenen von dc doïum woorop de oonvonkÊlljke
huu.oveíoenkomst von korte duur in werkÍng ís geïreden.

In g:rvol de huurder om de vervroogde verbreking von onderhovige huurceel vozoekf, zol hij, vqn olle
verrrlichtingen voortspruifend uit deze overeenkomsl ontlosl zijn, vonof de dog von het wedor in hurcn
von hêl goed door een nieuwe door de verhuurder en Century2l Axlon Vosigoed oonvoorde
huu.der, onder ulldrukkeliJke voonaroorde vonof novolgende bedrogen te bololen:
- rrllc huren, belostingen,lqslen en qndere evenluEol voachuldigde bedrdgen.
- )e eventuele kosten von in ordestelling vqn hel eigendom, berekend volg€ns een

:rlootsbeschn1vÍng op gemookl op kosten von de huurder.
- iien vergoodlng golijk oon drie. twee of één moond huur indlon de huur beêindigd wordt liidens

'ret eorste, tweede of derde jqqr, an dít oon de varhuurder.

Arlll;e|4. Huurcrllg

De lr,uurprijs bedroogÍ 530 ÉUR per moond en is op voorhond sn ondoelboor verschuldigO te betolen
de 'ste von êlkê moond. Ín dlt bedrog dJn de provisies voor kosten en losten niet bcgrepen.
Behoudens ondersluidsnds ondenlchtlngen von dc verhuurder, zoldc huurprfls betoold wordon door
stor ing of overschrlving von hel bedrog op
het rekeníngnummêr 068-2441017-39 von Ccnlury 2l Axion Vostgoed bÍjdc Dexio Bonk.
Alle door da huurder verschuldigde bedrogen dle nicl tiidig betqqld zjjn, brengon vqn rechtswêge en
zon,:lêr ingebrekestelling ecn tntoresl op von één procent per moond, en eèn forfoltoiro vcrgoeding
gelil< oon l0 % vorr de huurprijs per verstuurde oonrnoning ols odminlstrofio- en innlngskoslen.

Eve,rluele gerechïskoslen on/of odvocoql kosten voor hct innen von de ochtentollige huur vqllen fen
lqstr:r von d€ huurder.
Dê rluurdcr verkloorï in kennis fe zijn doi de tiidige betoling von de moondolijkse huurprijs en de
oncl,?rê door de huurdcr verschuldigde bedrogen door dc vcrhuurder ols êên esscntiële verbintenis
von do huurder wordl beschouwd, zonder dcwelke onderhovlge overeEnkomsf nief zou din gÉslolon.
Erq',:rdl don ook uitdrukkelijk overeengekomen dot de niet-nqkoming von dczs verbintanls ols een
errrr:'fige controcluele lokortkoming dient te worden beschouwd. dïe de onfbinding von de
ove r eenkomsï rechtvoordigt.

dgltjl;ol 5. lndexerlnq

De .roger bedongen huurpds is gekoppeld qon de ttgezondhoidsindexr corrform ortikel l728bis
Bu4erlijk Wetboek en zol oongepost worden volgens do formule:

oor rgeposte huurPrijs =
oonvongsindexciifer

De tlosishuurpnjs ls de huurpn-js vcrmeld in deze huuroveroenkomst'
A6 ,rleuw indexciífer geldt de gezondhaidsindex von de moond voorofgoorrd oon dic von de

-__-_, fortpossing 
von de huurpriis.
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AÍs ttonvongsindexcijfer geldt het indexcijfer von dê moond die dê ondsrtekening von deze
huu,"3y61'sgnkomst voorofgoot, dit is 113.55 voor de mgond nove mber 2010
Ds (:onpossing von de huurprijs gebeufi ten vroegstc ioorlijks op de verjoordog von de
inwr:rkingtreding von de huurovoreenkomst, dit is op I Jonuorl 201I
(do1;1 en moond vonof wonneer de huurder het genot heeÍf von het goed),
Dez:r oonpossing dienl uitdrukkelijk door de belonghebbende porÍij to worden govroogd.
Een looltijdig veaook hoofÍ con lerugworkende kqchï von 3 moonden.
Indirlrn het gebruik von dÊ gezondheidsindex nlet mccr woltelijk verplichi is, zol de oonpossing von de
huu,prijs gebeuren op grond von de índex von de consumpïÍeprijzen.

Artil;el ó. Herzienins von ÉF hu-VrpJ|Jt

Tuss:rn de negende en zesde rnqqnd voor het versfrijken von de eerste of twcede driejorlge peíiodê
kuntien de huurder en verhuurder overeenkomen dot de huurprïs wordl healen,
Wortnesr huurder en verhuurder niel tot ocn okkoord komen, hcbben zij het recht lussen dc zcsdo on
den:e moond voor hot verstÍijken von de driejorigc pcriode oon de vrederochler ocn hetziening von
de truurprfs tc vrogen]
- de r verhuurder of huvrdor wonncor zij oonÍonen dot dc normole huurwoqrde vqn hot gahuurde
goerJ len gevolge von nieuwe omstondigheden len minste 20 percenf hoger of loger is don de op
het líJdsfÍp von de indioning von hef vezoek elsbore huurpriJs;
- d(r verhuurder wonneer hij oontoont dot de normole huurwoorde von het gehuurde goed ten
gevolge von we*en die op zln kosten ln het gchuurdo goed zjn uilgevoerd, mcl ton mÍnsle l0
pror:enï vorr de op hel t'rjdstip vcn de indienlng von hel voaook cisboro huurprljs is gestegon.

Artillel 7. HuurwsoÍàorg

De lruurder dient ols huurwoorborg hef bedrog von l0ó0 € ie betqlen. Dit bedrog zol hem worden
teruqygestorl no hel verslrfken von dit controct en nodol de eigenooÍ dê volledlgc noleving von elke
ve4rlichling vqn dè huurder heefï vostgesteld. Dit bedrog kqn in gccn gevoloongewend worden om
huu'of lqsïen te betolen. De huurwoorborg wordl op een geblokkeerde rckening

8E 8ri.7380-2922 E?50 geploolrt in de vorm von o6n venekeringsbon bij n.v. Korfino.lífe MÍnister
LieE,rerïloon l0 te 8500 Kortrijf, op nocm von ds huurder (Zie bijloge).

Tot;tekerheid von nokoming door de huurder von de vorbintenissen die voortvloeian uit onderhovige
huu'overeenkomst, is do huurdeÍ gehouden een woorborg le sfotlon von een bedrqg von lwce
mor:rnden huur, . zowolwot de hoofdsom ols ds interesten bctrêí|, mog nlet worden beschikt ten bote
von de verhuurder oÍ de huurder, don op voorlegging otwelvon e€n schriftelljk okkoord, opgemqqkf
no (1e beëindlging von de huurovereorrkomsl, oÍ von een ofschriff von ocn rechterlijke beslÍssing.

ArtjlgelE. Belosilngqn cn tokran

Alle belastingen ên toksen von gemeenfclijko, provÍnciole, gewestelijke, foderolE overheden of
onclcre opcnbore besiuren, met uiïzonderlng von dê onroerende voorhefÍing, die nu of lofer hel
verlruurde goed bealqren, vollan ten Íosle von de huurder in vorhouding toï ziJn huur on de duur van
zijn :lewoning.

f;[l 1el 9. PloqtsbÊtchrllvinq

Voorsfgqsndo oon de ingebruiknqme von hel gohuurde goed, of tijdens de eerste moond von
bev,,onl-ng, zullen huurder en verhuurder op tegensprekel'rjke wijze en op gemeenschoppeliike kosten
eer omslondige'plqqfsboschríiving b'rj intrede' opmokcn.
Delrr zol ols zobontg deel uitmoken von de huurovereenkomsl en somen mel deze ovcroenkomst
ger:€lstracrd worden.
óe luurder erkenf hef vorhuurde goed in goede sloof von onderhoud le hebben onlvongen en geen

onclsro zichtbore gebreken te hebben vostgesield don diegene dio vcrrneld zijn in de
plo:rtsbeschriJvlng bij intrede. De huurder erkent têvens dol hel vefiuurde goed beonlwoordt oon de
verr:,iston inzoke veilighEld. gozondheid en bewoonbqorheid.
Indl6n oon het vorhuurde góed belongr[ke wijzigingen zijn oongabrocht nodoi de ploolsbeschrijving

bij l.rtrcdo von de huurder is opgemookt, kon clke psrtÍj eisen dol op legcnspÍook en voor
gérleenschoppolijke rogeling een bijvoegselbij dc plooisbeschr'rjvlng b'rilntrcde wordl opgemookÍ.

-
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Bij h:rt einde von de onderhovige huurover€ênkomst zol de huurder hef verhuurde goeo
terur;pegeven zoqls hij het volgens de plootsboschrijving bijintrede heeft ontvqngcn. Uitorlijk binnen
de riif werkdogen vonoÍ de dog no het verloten von het verhuurde gocd wordr tussen portiJen op
tegttnsprook en voor gomeonschoppelijke rekening een omstondlge plootsboschrijving opgesteld.

De r',srhuurder en huurder geven hierb'rj opdrochl en mqndotêrên óon Century 2'l Axion vostgood
een trloolsbeschrijving otr le mqken zowel bïjintredon ols bijuiltreden von boven verrnotd good.

Arfll.1pl 10. Onderhoud en herstelllnqen

De truurder veóindf zich ertoe het verhuurdo pond goed ie onderhouden en het bijhei einde von de
duut'terug te geven in de sioot zools bl'rjkl uit de plcolsbeschrfving.

De lruurder verbindt zich erloo ollc herstellingen die krochtens de wet of de gebruiken ten losle vorr
do f ruurder ziln, Íe zullen ultvoeren. Hii zol ook de qndere horstellingen ultvooren, voor zover z{
verc,)tzookl werden door zijn elgen fout of door de Íout vqn 9Ên pàrsoon, dier of zoqk voor dewelke
h-rj nroel anstoqn. De verhuurder is uitsluilend gehoudcn tot de grofe hentelllngen oon hef gebouw
Op lilroffe von schodevergooding zol de huurder de verhuurder onvoruviild verwlttlgen bÍj
oongeiekende brief von elk schodegevql woorvon de herstelling ïen losle von de
verf r.lurder Ís.

Bovr:'ndien zol de huurdor de verhuurder en/of zljn vertegenwoordiger ln de golegenhoid sïelten elk
schctdegevql ls ondeaoeken en evenlugel de nodigE wcrkon te loten uitvoeren'
Zelfs ols de herstellingswêfton ultgevoerd door de verhuurder mcor don veerlig dogen duren, kunnen
lj gr:ren oonleiding geven toi schodevergocding voor de huurder.

Aftlllpl 1 l, Overdrochl von huvr -cn pndcrhuur

Hel h do huurder verboden de huur ov€r te drogen zonder do voorofgoonde en goschreven
toel:rting von de verhuurder. In geen gcvolzol de huurder dch kunnen boroepcn op slilzwiJgcndc
toesiemming. Het Ís de huurder eveneens vcÍboden het goed gedoeltelljk onder te vorhuren zonder
de r.oorofgoondc en geschreven toeslqmming von de verhuurder en enkel op vooíwqqrde dot hli
het lrverigà gedeelle vqn hel gohuurdo goed verder gebruikt ols hoofdverblijfploots. Dc duur von de
ondrlrhuur zol nooÍt de duur von de hoofdhuur ovenchrilden.

Arllllal 12. Korten sn lqtlsn

Hel verbruik von wolêr, olsktdciieit, gosolie, gos. tv-dl:tribufie, lelefoon en dergcl'tjke meer, ovonols de
huu.en de koslen von de meters cn locstellen, zools obonnemont, plootsing, ofitultlng of vorvonging
hij cpneming vqn de slonden, zljn ten lqste von de huurder en dienen door hem le wordon
ofgr:,sloten.
De lruurder dientJaorlijks op zUn kosten de ketelvon de conlrols votworming en de
schrrorstenen te reirrigen. De dokgoten en de oqlpuf dicnen regelmolig geledigd te wordcn om
versloppingen te voolkomen. lJet onderhouden von de tuin, snooicn von hogen en bomen, mqoien
von hei gros en wieden von hcf onkruid. Deze reinigingen dicnen ook uifgovoerd le worden b[ hef
vêrl:rfen von het gehuurde goed.

Arlil5el l4 Veqekerlnoen

Ge<lurende de gonsc duur vqn onderhovige huurovereenkomsl zol de huurder voor de volle
bor,pwoorde von hef verhuurdo goed eeÀ brondveackcring (wofer- en stormschode inclusief)

ofslrriten, die ook ljn oonsprokeliJkheíd ols huurder on olle huurr{sico's dekt noost brond zools

wo1*schodê en glosbreuk, Het verhool vqn derden dicnt mee veaekerd fe z'rjn. De huurdor zol binnen

de lrroond no ondertekoning von onderhovige huurovcreenkomsl een kopie von de veaekeringspolis

en rJc beloolde vezekeringskw'rjting ovêrhondigen don Century 2l Axion Vostgoed.

Indign er een gemeenschoppel'rjke polis bostooi,ls ds huurdor er foo gehou-denlin.oondeelhlêrh ïo

bci:llen. onveiminderd de verplichting op z'rjn kosfen een gebeurlijke oqnvullendo dekking te loten
wor:rrborgen indien zulks nodig mochl btiiken'

AÉlll:elf.Lïuirdlucn
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Huisdieren zijn enkelloegeloten mils hel schriÍletijk okkoord von de eigenoor.

$$líqf 15. Veronderlnoon ggn het qehuurde ooed

Ds lruurder mog geên veronderingen oonbrengen don het gehuurde goed zonder de vooroÍgoonde
en g;eschreven loeloting von de verhuurder oÍ de toelotlng von de vrÊderechler.

Als de huuÍdêÍ hef goed toch wijzigt, zondÊr dczc loeloflng to hcbbon bekomen. mog do vorhuurdcr.
bii ltet einde von de huur. hctzÍj hei goed qqnvoorden ln ziln nieuwe stoot zonder enlgo vergoedlng
verichuldigd le ziin oon de huurder, hetzij von dcze lootsto eisen dst hij hei gocd opnieuw in ziJn
oorspronkelíjke stoot herstell op zfln eÍgen kosten.

Zijn rrr veronderingen uitgevoerd met de toeloting von de verhuurder, don komcn zJ bij hêt cinde von
de huur von rêchtswege toe oon de verhuurder. HÍJ moei hiervoor gêên vergoedlng betalen.

Indlran de werken woortoe de huurder met toesÍemming von'do verhuurdêr is overgoon, oonleiding
gê\'Bn tot hel opstellon von êen posfintorveniicdossicr, dicnt de huurder ols bouwheer dllê wotïclljkc
vel:rlichlingcrr ler zoke op zijn kosten no le leven en het met betrekkÍng foï deze werken opgeslelde
poslinterveniÍedossier oon de verhuurder le overhondigen. Indion er voor hot verhuurde goed een
poslinterventiedossier werd opgemookt, verbindf de verhuurder dch er ook loe dil op eerstc vêzoek
vor. de huurder ie zijner beschikking tc slellen. De huurdcr dlcnf ook een ni€uwe herkeuring von de
clclÍriciteít uit fe voeren en hel donvrogên von een nieuw enêrgieprestotiecertlflcqot en dit op zij
KOS",gn.

Al[lql ló. Aonolokkino - Sozoek - Nozlcht door vcrhuurder

De rtuurder zol loelqten dot gedurende eÍke periode von huuropzeg, olsook ingevol von vcrkoop von
het'rerhuurdo gocd, eon boricht von verhurlng of vorkoop zolworden oongobrocht op de meosl
zicf lbore plaots oon fe duiderr door de verhuurdor, en dot de verhuvrdor, don welde door hem
oorrgestelde derde hef verhuurdc gocd mot kondidooÍ-huurdors oÍ kondidoot-kopcrs zolbczoeken
en r:lit tweemoqlin de week gedurende drle opeenvolgende uren,ln gemeen ovcrlog tc bcpolcn.
Hef 'voorgoonde Ís ook vsn toeposing in gevolvon verkoop von het goed, zelfs indien de verkoop
plor:rtsvindt meer don drie moonden vóór hel einde von de huurovereenkomst.
De ruurder verbindt zich erïoe sqmen fe werken mêt dó verhuurd6r in gêvdl von werkzoomheden dÍe
ien lqste vollen vqn de verhuurder, met betrekking tot de loegonkelijkheid von de pldotsen. Dê
verlruurd€r mog ook ofsprqken moken met de huurder met het oog op de controle von de goedo
uitv:rering von do veóinlenissen van de huurdor of om hef goed te loten belchllgen door een
pro'',rssionocl vostgoodmokcloqr, een ogent, mokcloor, oonnemcr, grchiÍGci enzovoort. Hierb'tj moet
rekening worden gehouden mef hef privé-leven von de huurder en deze mogelijkhoid moot in goodc
troL'ar en met de grootste gemotigdheid worden uitgeoefend.

$gl!1el I 7. Onteloenlno

In ge;volvon onteigening von verhuurdc goed zolde verhuurder de huurder hicrvon op de hoogto
brel',gen, zodot de huurder zijn rechten kon doen gelden tegenover de onlelgenoor, zonder evenwel
hierdoor hct Ígcht op schodoloosstelling von dc vËrhuurdor fG vêrmindêron.ln g6Ën gêvolzolde
huurder uit hoofde von de onteigêning €nlge schodevergoeding von de verhuurder kunnen eissn.

Artil 5el I 8. HooÍdelilkheid

De l'ruurders en hun erfgenomen of rechthebbenden ten welke titolook, zjjn hoofdelijk en ondeelboor
gef r)uden mêt betrakking tof de uitvoerlng von deze huurovereenkomsl.

Ad!r

Zorr,:l vooÍ de duur von deze huurovergcnkornsl ols voor olle gevolgen von de huurovereenkomst
noc ien, kiest de huurder woonsl in hêt gehuurde goed. tonzij hij bil ziin vertrek, qsn de veíhuurder êen
nielrwe woonstkeuze betekent. die verplicht in Belgié dient te zijn.
lnggvol dc burgcrliJkc slond von dc huurder verqnderf, bijvoorbeeld door huweli]k. is h'tj vorplicht
zonr:ler verwljl de verhuurder hiervon in kennis io slcllen.
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, ltrfikel 20, ReotriÍoile
)e registralie vqn hei huurcontrocl, dewelke uilsluitend lot huisvesting von eon gezin of één persoon
l:;!::Pl9:moel,goschlcden oóor oàvenuuEêïójiloinrlen-à.-rer-i1n von haree mosnden vonqr dsr:rctg von ondórtekêníng von ds huuroysreenkomsl.
llte huurovereenkomsl wordl in vior exeÁploren opgesleld. Drie doorvqn wordsn overhondigd qon det'erhuurdêr, één doorvon wordt overhondigd oon à'e nuuioàf bij ondcrickcnlng vo1 derluurovereenkomst' Do verhuurderzol oP hèt tontoor oo.rÀgistrotie dríe.".rfroÀn von dettuurovereenkomsÍ sqnbÍeden, woorvon h#ee hêm zutten wËiaen teruggegeven voozien vsn dettarmelding vorr de rogislroÍie. Eén von deze exomploren moJf hijdon overmoken oon de huurdor.It'rdien ingevolgo een wijzigine 

i5r de weigeving of ingcvóróe Éqftijdige registrotie toch kosten zoudcnr,r;ícondon zijn oon oe regÍstÀtie, dqn uàttcn Jezo tàn usËvàn de vêrhuurder.Itt gevol ds huurovereonkomst.werd ofgesloÍën voor n*grÀ loor, oon wel wonneer eenf uurovereenkomst von.negen loor zouájn lot stqnd grË;;;. wordt de vsphuul6Êr erop gewczenctrf bljgobreke oon t[dige rogÉhotie de huurder deÉuurovereenkomst kon beëindlgen zondernulevirrg vsn de gebruiketiJke opzeggirrgstermfn 
"qn ArÈ màondun, on opzeggingsvergoeding.

!ltlkel 22 FllzonCere voorwqorden

Do huurder zol ols goronlie 3 moonden huur sforlen.
DÊ som von 1590 € zol op de derderokening von Contury 2t Jemo Voslgoed bewoord blijverr tol oph,:rt einde von ds huurovereenkomst.
cp het einde von de huurovereenkomsl zoldezc $orn worden gebruikl om de huur t€ betolcn von dèlor:tste drie moonden.
Bi vervroegde verloreking kon dit bedrog gebruikt word€n om desc lrodevergoedin g/verbrekingsvergoeding ie vercffanen.

Dr:rze huurovcroenkornst word gesloten no bemlddeling door vostgoedkonloor Cenlury 2l AxionVrlstgoed, vertêgenwoordigd door de mokeroor TruddGoossens.

o-r)gemookf ln drie excmploren te Zonhoven op 2r dccember 2or0Ellio porhj verklqorl een exernplooÍ te hebben ontvongen.

Eij l : rge l :

Bijhrge 2:

goed voor okj<Oordj

Etffoge bij hct koninklfik besluit genornsn in uitvoerlng von ortikel l bis, von boek lt, ïifotVlll, hoofdstuk ll, ofdolin g 2, von het burgerlljk wctboik - r'uuróuereenKomsten voor
woningen gelegen in hêi Vlooms Geweii,

koninklljk besluit von I juli 1997 tot voslstelllng vqn dc voon/vdoÍdên wooroon ten minsle
voldoon moet zijn wil een onroerend goed áot wordt verhuurd ofs noàÈverOrijtploots in
ovêrcËnstemming zijn met do elemenïqire veroislen ínzoke veiligheid, gr.ondh;idÈn
bewoonboorheid.

Ds e .a .
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Rolnummcr 5464

Arrest nr.13012012
van 25 oktober 2012

T
A R R E S T

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

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

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

Kennis Centrum B.V. ) en anderen.

Het Grondwetteh.yk Hof, beperkte kamer,

samcngesteld uit voorzittcr M. Bossuyt en dc rcchters-verslaggevers L. Lavrysen en

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

wijst na beraad het volgende arrest :

ï<

tr< ,<



o[t

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

BU verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3Ojuli 2012 ter post
aangetekende brief en tcr grifÍie is ingekomcn op 3l juli 2012, is berocp tot vemietiging
ingesteld van de wet van 15 december 2010 houdende instemming met, onder meer, het
< Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de
Benelux Economische Unie > (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 december
20ll), door hct < Ecologisch Kcnnis Centrum B.V. ), met zetel te
NL-5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), 't Achterom 9a, de vzw < No Cancer
Founda t ion> ,me tzc te l t e3500Hasse l t ,Pau1Be l1e f ro id laan16 ,
wonende te 3520 Zqlhqfg!,_lgzgdq$y9g 36 4, en de famili
H R- j4isiilaË; tr'óat' t ljío"aetl p"t +: .

Op 17 augustus 2012 hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels, met
toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden
gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen
waarin wordt vastgcsteld dat het beroep tot vernietiging klaarbhlkelijk onontvankeltlk is.

De verzoekende parlijen liebben een memorie met verantwoording ingediend.

De bepalingell van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 mt:t betrekking tot de
rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

II. In rechte

- A -

A.l. In hun conclusies hebben de rechters-verslaggevers vastgesteld dat het beroep tot vernietiging
klaarb14kehjk onontvankelijk zou kunnen worden bevonden wegens laattrjdigheid.

A.2. De verzoekende partijen brengen daartegen in (1) dat zij de federale Regering reeds op 22 november

201I hebben verzocht om Nederland voor het Grondwettehjk Hof te dagen, (2) dat zij op 21juli 2011 het Hof

van Justitie hebben verzocht om Nederland voor het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Unie te dagen en
(3) dat het Verdrag waarmee wordt ingesternd niet rcchtsgeldig is.

- B -

B.1. De verzoekendc partijen vragen het Grondwettclijk Hof het volgende te beslissen :

< l. dat het op I januari 2012 in werking getreden nieuwe Benelux Verdrag onmiddellijk
moet worden verbroken, daar die in zeer ernstige mate in strijd mct de Belgische Grondwet
tot stand is sekomen.
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II. dat de erkenning van Nederland als lidstaat van de Europese Unie onmiddelhjk moet
worden ingetrokken omdat Nederland met het opnemen van arlikel 120 in de Grondwet, de
overige artikelen uit die Grondwet heeft uitgeschakeld, wat niet mag worden getoetst door een
rechter en Nederland om die reden ook niet over een Grondwettelijk Hof beschikt, waarïnee
in ernstige mate wordt gehandeld in strijd met het Europese Verdrag van Lissabon >.

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

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

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

ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon die doet bhjken van een belang (artikel 2),

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

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

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

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

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

B.3. Het Hof is niet bevoegd om de gevraagde beslissingen te nemen. Zelfs indien het

verzoekschrift wordt opgevat als een beroep tot vernietiging van de wet van l5 december

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

3 februari 1958 gcsloten Verdrag tot instelling van dc Bcnelux Economische Unie), moet

worden vastgesteld dat die wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatbladvan22 december

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

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

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

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

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

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

laattijdigheid.



Om die redenen,

het Hof, beperkte kamer,

met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

verwerpt het beroep.

Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel65

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

terechtzittin s. van 25 oktober 2012.

De griffier, De voorzitter,

F. Meersschaut M. Bossul
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Hof van beroep te Antwerpen
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24 juni2014
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Mevrouw, Mijnheer

Hierbij zend ik u een afschrift van het amest uitgesproken door de achtste kamer op I I juni 2014.

Hoogachtend
de dienst uitvoerins

Mevrouw VAN NUNNEN Johanna i tr (
Hazendansweg 36 bus A | |
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titel VAN ROOIJ Adrianus / SNS BANK NV
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Hof van beroep Antwerpen- 20!4/RK/16 - p, 2

1. De heer VAN RO,QJJ Adrianus, en
2. Mevrouw VAN NUN.EN lohanna,
beiden samenwonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36 A /t(

appellanten,

ter terechtzitting van 28.05,2014 beiden in persoon verschenen;

tegen de beschikking van de dd. Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
te Hasselt van 19.L2.2013, zetelend in kort geding, gekend onder het rolnumrner
AR B/a6B/C;

tegen:

NV SNS BANK,

met maatschappelijke zetel te 3521 BJ Utrecht (Nederland),

Croeselaan 1, ingeschreven bi j  de Nederlandse Kamer van Koophandel

met ondernemi ngsnummer 16062338,

- gei'ntimeerde,

- vertegenwoordigd door meester Van Herpen S.W, loco rneester Ubels

Ralph Louis, advocaat te 3584 BA Utrecht (Nederland), Archimedeslaan 6L,

Kantorenpark Rijnsweerd Noord, Postbus 85005, 2508 AA Utrecht

(ref .: SOtl/2628349,7) en meester Mariën Kathleen loco meester Lenders

Yves, advocaat te 2000 Antwerpen, Arenbergstraat 23;

l - t ln t  0r , -0008001?5rr0-000a-000s-0r-01- f l
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i l 1$3 { i 8
1. De antecedenten ef" de vordgil,neen

Het voorwerp van de door de echtgenoten Van Rooij Adrianus en Van Nunen
iohanna - Nederlanders dte stellen sinds resp. medio 201-0 en begin 203.1 wegens
doodsbedreigingen van buren uit het Nederlandse Sint-Oedenrode naar Zonhoven
(Betgië) gevlucht te zijn en daar vergeefs om "politiek asiel" verzocht zouden
hebben - bíj gerechtsdeurwaardersexploot d.d. 22.10.2013 tegen de In Utrecht
(Nederland) gevestigde NV SNS Bank voor de voorzltter van de rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt in kort geding ingestelde vordering en de daaraan ten
grondslag liggende feiten werden {kort samengevat} uiteengezet in de bestreden
beschikkíng d,d. 19,12.2013 van de voorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te
Hasselt en dit hof verwijst daar naar,

De eerste rechter verklaarde zich zonder rechtsmacht.

Van Rooij Adrianus en Van Nunen Johanna (hierna appellanten genoemd) hebben
bij een ter griffie van dit hof op L4.A1'2A14 neergêlegd verzoekschrift hoger
beroep ingesteld en zij besluiten daarin tot de gegrondheid van hun in kort geding
gevorderde voorlopige maatregelen.

Op de terechtzitting d.d, LL,$,2A74 heeft de voorzitter van de achtste kamer in
dit hof van beroep ambtshalve bij toepassing van artikel L065 Ger.W. het tijds-
verloop van de rechtspleging ln hoger beroep vastgesteld en dit werd aan alle
procespartijen meegedeel d.

ln een door appellanten op 15.04.2014 neergelegde conclusle in hoger beroep

hebben zij tevens alÍerlei "moatregeler')" i,v.rn. met hun inschrijving in het rijks-

reg'ster van hun beweerde hoofdverblÍjfplaats te Zonhoven, Hazendansweg 36A,
gevorderd ï.o.v. "burgemeester J, De RAEVE van Zonhoven" en de gemeente Zon-

hoven.

De zaak werd behandeld op de terechtzitt ing d.d. 28.05.2014 van de achtste

kamer in dit hof van beroep te Antwerpen.

[ -p lcr  01-000nCI01?st{0-0003-s00s-0r-B] , - f - l
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0 x  $ 3 0 s
2. F.pp..o-rCelin"s

l .  zoals door NV sNS Bank gevorderd, wordt de inderdaad laatt i jdig door
appellanten ter griffie van dit hof op 26.04.20t4 neergelegde (en op 24.04.2014
aangetekend aan NV SNS Bankverzonden) tweede conclusie (en daaraan gehechte
stukkên) uit de debatten geweerd, nu deze immers niet uiterlijk, zoals bepaald in
de beschikking d.d. Lt,0!.2At4, op22.A4.2014 werden neergelegd.

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

lll. Uit de gedane uiteenzettingen en neergelegde stukken blijkt (samengevat) dat
appellanten door de Belgische kort geding rechter willen doen beletten dat de
gedwongen tenuitvoerlegging in Nederland van hun ten voordele van NV SNS Bank
(naar aanleiding van een kredietopening in Nederland) in hypotheek gegeven en
in Nederland gelegen onroerende goederen verder doorgang kan vinden, en dat
meer bepaald de door de Nederlandse voorzienlngenrechter (bij de rechtbank

Oost-Brabant) desbetreffend bij verstek beslissing d.d. 12,09,2013 toegestane

"taxatieprocedure" zou opgeschort worden omdat appellanten daar hun verdedi-
ging niet persoonlÍ jk zouden hebben kunnen waarnemen {omdat zi j  gelet op de
onwil van de gemeente Zonhoven geen geldige identiteitskaart zouden hebben).

lV. Deze taxatieprocedure had, na voorafgaande verwittiging van appellanten door

NV SNS Bank, op grond van voormelde beslissing van de Nederlandse Voor-

zieningenrechter reeds op 29,10.2013 plaatsgevonden.

V. Brj toepassing van artikel 22,1" en 5" van het EU Verdrag van 30.10.2007

betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging

van beslissingen in burgerl i jke en handelszaken (in werking getreden op

01.01.2010) zi jn voor zakeli jke rechten op onroerende goederen, zoals in casu de

door appellanten verleende hypotheek op hun in Nederland gelegen onroerende

goederen, en voor de tenuitvoerlegging van beslissingen (zoals in casu de voor-

melde beslissing van de Voorzieningenrechter bij de rechtbank Oost-Brabant)

uitsluitend de rechtbanken van Oost-Brabant in Nederland bevoegd, terwijl ook de

gevorderde voorlopige maatregelen niet ín België dienen uitgevoerd te worden.

[ -e lee 01-000000] ,?st {u-000q-800s-01-0r- f l
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t i l g : i ' [ ]
op deze gronden, die de onsamenhangende en onjuiste motieven m.b.t. de
{internationale) rechtsmacht van de eerste rechter vervangen, oordeelt ook dít hof
van beroep dat de Belgische kort geding rechter geen rechtsmacht heeft.

3..FFslissing

Het hof beslist bij arrest op tegenspraak.

De rechtspJeging verliep ín overeenstemming met de wet van i.5.06.1935
op het gebruik van de taal in gerechtszaken.

Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond en veroordeelt appellanten tot
betaling van de kosten daarvan, voor NV sNs BANK vastgesteld op 1.320 EUR
(basisrechtsplegingsvergoedi ng).

Dit arrest werd uitgesproken op de openbare terechtzitting van 18 juni 204 door

E.  LEMMENS

D. DEMEESTER

K. VAN EECKHOORN

R. VAN GOEÏHEM

Voorzitter

Raadsheer

Raadsheer

6riffier

P A 6 E

E}#EI
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HOF VAN CASSATIE
Griff ie

Poelaer tp le in,  1
1OOOO -  BRUSSEL
Tel .  (02)508.62.63

Fax (02)508.69.53

www.cassonl ine.  be

uw kenmerk
Kt'nnisgcving arrcst wraking

Afz. :  Hof van Cassat ie -  Poelaertolein L -  1000 Brussel

GERECHTSI]RIITII.

ons kenmerk
P.14.1570.N

bij lage(n)
a rrcst

Brussel, 6 november 2014.

Mevrouw,

Mijnheer,

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

derde l id,  Gerechtel i jk Wetboek, kennis te nemen van het arrest van Hof van Cassat ic 2N

van 4  novcmber  2014.

Met de meestc hoogachting,

De Gri f f ier,

Justit iepaleis Poelaertplein, l, 1000 Brussel -

Tél '02 '519 85 79 
8381(r ' rN
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Hof van Cassatie van België

Arrest

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

1 A_dï::f 1 ,

$iedcrland) op 10 rnaart i953, wonende te

geborcn te Sint-Oedenrode

3520 Zonhovcn, ÍIaz,en-

rys*gg$A,
2. HET ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM bvo met zetel te 5491 XD Sint-

Oedenrode (Nederliutd), 't Achtcrom 9i\,

Vcrzue l . .crs  t ( ) t  wr l tk l l l * .

tegen

I. V'\NOPPEN STEI'I{AN T,tMI]URGS ASSURANTIE EN HYI'O-

]'HEEKKAhITOOR bvba, met zetel te 3501 Wimmertingen, SmetsÍraat 16,

i nverdcnkin ggestelde,

2. VANOPPEN II'{VESTMENT GROUP bvba, met zetel te 3501 Wimmer-

t ingen, Smetstraat 16,

invcrdenhinggestelde,
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-1. Christiane Nhrie l,miiienne M,q.R'I'ENS, geboren te Flasselt op 9 mei i 942,

rvonendc te 3123 Kortesse m, 
'l'ongcrsestccnw.eg 

187,

inverdenkin ggeste lde,

4. Stephan Jean,Ios VANOPPEII, geboren te Hasselt op 18 september 1969,

wonende te -1501 Hasselt, Smetstraat 16,

inverdenkin ggestel de,

5. Annick Maria Berta tsOELEN, geboren te Bilzen op l juni 1969, wonende

te 350i I{assclt,  Smetstraat i  6,

inverdenkin ggesteide.

6. Hugo f lubert Nlaurice PHII,TJF.,NS, geboren tc I lassclt op 17 juni 1949,

woncnde te 3720 Kortesscm, Lievehcrcboomstraat 124,

inverdenkinggestelde,

1. ! ' lorent Maria Jean Elisa LItsOTTE, geboren te l{ortessem op 26 mei 1952,

woncndc Le 3120 Kortesscm, Kcrkplein 8,

invcrdenkinggcstelde.

B. Wil ly , lozcï CLAES, gcboren tc Bcringcn op 29 novembcr 195i, wonende te

3720 Kortessem, Oorsprongstraat 3 3,

i nv e rden-hin g ge ste I de,

g. Guido NI.IS, geboren te Antwerpen op l2 apri l  1941, wonende te 3124Kor-

tcss€nt, Val gaërstraal 2-5.

invc rdenki ngges telde,

10. Etienne Duty SCFIEITMAN, geboren tc Zichcn-Zussen-Rolcler op 15 januari

1946. wonende te 3124 Kortessem, Kersendaeistraat 54,

inverdenkin ggestelde,

11. Tom Yvo l l{arc THIJSEN, geborente I ' lasselt op 3 oktober i980, wonende

te 3120 Kortessem, Winkelstraal 51,

inverdcnki nggesteldc,
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l l .  Luc Joannes Al lons Joseph DULLAERS, gcboren te  RocouLr t  op 5 lèbrumr

195,1, r,vonendc te 3720 Kortcssem, I- lasseltsesteenwcg 15,

inverdcnkinggcstc 1dc.

13. Gerard Ernest Francis Jcan ECKELMANS, geboren te Seraing op 25.juni

1947, wonende te 3720 Kortessem, Kapelstraat 44,

i nverdenli  i  nggesle lde,

14. Camil le Arnold Nlarie CUYX, geboren te Kortessem op 20 novembcr 1945,

woncnde te 3120 Kortessem, Lievehereboomstraat 32,

inverdenkin ggestelde,

1,5. Peter lVlarie Antoon VALKENEERS, geboren te Tongeren op 1 7 november

197i. wonende te 3723 Kortessem, Beemdstraat 12,

in,,'e rde nkrnggcste lde.

16. Ria Pauline Hendrika STEEGNIA.NS, geboren tc Vliermaal op 9 decernber

1957, wonendc tc 3723 Kortcsscm, Kastcclstraat 8.

r nvcrdcnl< inggcste ldc.

17. C:rrol inc Gerda Nlajel la PENDERS, geboren tc Maaseik op 20 november

I9J7 , wonende te 363 1 Maasmechelen, Grotestraat(B) 137,

i n verdenkinggeste 1de.

I8. Elke VERHEYDEII, geborcn te Diest op 8 jul i  \977, wonende te 3290 Diest.

Koningin Astridiaan 28,

i nverdenkinggestc lde,

19. Krist iaan VANDERBIESEN, gcborcn tc Antwcrpcn op 25 mci 1983, wo-

nende te 3350 Linter, Brouwersstraat(OVH) 121,

inverdenkinggestelde,

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

inverdenkinggestel de,
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2i. iLobert Ludo Joseph PALN'LANS, gcboren te l l i l isingen c,p 8 ja:ruari l9-;2.

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

i nve rde nkinggestelde,

?2. Johny ,Iozef Clement DE RAEVE, geboren te Zonhoven op 2 novernber

1961, wonende te 3520 Zonhoven, Spierhoofseweg 3,

in v erdenkin gge st el de,

23. Bart Robert Licsbet TELEN, geborcn tc Hasselt op 21jul i  i966, wonende

te 3520 Zonhovcn, Grote Hemmenweg 30,

invcrdcnkin ggestelde,

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

augustus 1954, wonende te 3511 Hasselt, Nieuwstraat2021000l,

inverdenkinggestelde,

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

inv crdenk inggestelde,

2ó, Peter MAAS, identiteit  niet nader te bcpalcn,

i nvercicnkinggcstcl dc,

27. Cees VAN IIOSSUNt, identiteit nict nadcr tc bepalen,

invcrdenkin ggeste lde,

28. Renó DEKKERS, identiteit  niet nader tc bepalcn.

in ve rd,-.nkinggeste ldc.

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

i nverdenkin ggestelde.

30. I'eet VAN DE, LOO, identiteit niet nader te bepalen,

in ve rde nkin g g e s t e I de,

3 i. G. VELDMEIJEI{, identiteit niet nadcr tc bepaien,

invcrdenkin ggestelde,
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il. llenriette VAN DEli IJIIRK-!'rtli DEN LÁ-.\I{, identiteit niet narder te be-

palcn,

i nvcrdenkinggestelde.

i3. Piet SCIIRIEK, identitcit niet nadcr tc bepalen,

inverdenkinggcsteide,

34. Freek CONIPAGNE, identiteit  niet nadet te bepalen,

inveldenkinggestelde,

35. John .IORRITSNIA, identiteit niet nader te bepalen,

inv erde n-krn g ge ste lde,

3ó. tVlics VAN DE BIGGELAAR, wonende te 5491 ,XD Sint-Ocdenrode (Nc-

clcrland), ' t  Achtcrom 5a,

i nvcrde nking gesteldc,

37. I l .obert VAN DE IIIGGELAAR, identiteit  niet nader tc bcpalen,

irrverdenkin ggestelde,

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

inverdenkinggestelde,

39. Ad VAN AARLE, identiteit ruet nader te bepalen,

invcldenl<ing ges te lde,

40. Leo VAN A\I{LE, identiteit  niet nadcr te bepalen,

i nverdcnlii n ggesteldc,

4 i  .  F.M. VAN HOEK, identiteit  r-r ict nader te bepalcn.

inverdenkin g gesteldc,

42. A.1VI.B. KNIIEPKENS, r,vonende ïe 5262 LN Vught (NIederland), Iloevensc-

straat 1 1,

inverdenkingges teide,

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

inv er denk.ing gestelde,
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4-{. r\tenno VAr\ Dtril{ DONK, identircir nict nadcr tr- bcpalcn,

invcrdcnliinggeste ide,

45. C. KOOISTIL,\., identitcit nrct nadcr te bepalcn,

inr  crdcn k inggcstc lJc.

46. Henk JANS, identiteit nict nader te bepalen,

invcrdcnkinggestelde,

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

inverdenkinggestei de,

48. Jan OERLEM.{\S, identiteit niet nader te bepalen,

rnverdenking ge stelde,

49. Patricl( WERIELAE,RS, identiteit niet nader te bepalen,

i n v e rde n-liin g ge ste I d e,

50. F'crry I{OI\DEEL, identiteit niet nader tc bcpalen,

i n vcrcienki n g gestcidc,

51. Drics DUYNSTIiII ,  iclcnti tcit  njct nadcr tc bcpalen.

i nvcrclenk i nggcstcl dc.

52. A.A.B. GÀALMAN, idcntiteit  niet nader te bepaicn.

inverdenkin ggestclde,

53. ONtsE,KENDE, in de klacht met burgcrhJke partijstelling aangeduid als:

"Opvolger van MOL Llarry, reeds overieden bedlijf'sarts dic wcrd ingehur,rrd

door Philips Vlcdical Systems Ncdcrland bv", iclcntitcit niet nacier te bepalcn,

inverdenkinggestelde,

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

inverdenkin g gestelde,

55. Toon SPAI\rINKS, identiteit niet nader te bepalen.

i n l e r r  l e n k i n  o  o e 5 [ g l f l g .r r r  Y  l r  u v r u u l r ó ó !
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-50. lJcnis Polydore Alfons BOYl,lN, geboren te Víecheien-aan-de-Vlaas op 2,5

jul i  1936. woncndc tc 1600 (lcnk. i : .uroptrhan 109/l lUO4,

in  vcrde nk inggestc ldc.

57. Ivo Frederi l< Emiel DELBROUCK, geboren te Tongercn op 21 cleccrnber

1949, wonende te 3700 Tongeren, Bilzersteenweg 25,

inverdenkinggestelde,

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

1952, woncndc te 3710Bilzen, Pannenovenstraat 7,

invcrdenki nggcstc lde,

59. Blis:rbeth Mlria Placidia RASKIN, gcborcn te Hasselt op 8 juni 1965, wo-

nende te 3740 Bilzen, Hospitaalstraat 8,

in vcrdcni<-rnggestelde.

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

nendc te 2000 Antrverpcn, Frankrijklci 104132,

invcrdcnkinggcstclclc,

veiluvccrdcrs.

I .  RECTITSPLEGINC VOOR HET HOF

l{et vcrzoek tot wraking beoogt de wraking van Stcfan De Moor, Roberl Van La-

ke1 cn Dirk Thijs, raadsheren in het hof van beroep te Antwerpen, in het kader

van de behandeling door dat hof van de zaak 2014/RP/1 1 5.

Op 20 okkrber 20i4 hebbcn de raadshcrcn Stephan De lvloor, Itobcrt Van l.aken

en Dirk Thys de bij artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven

verklaring neergelegd, waarbij zij w'eigeren zich van de zaakte onthouden.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Aclvocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludecrd.
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I I .  BESLISSING v'AN HII . I  HoF

Beoordeling

i. Krachtens :utikei 838, eerste lid, Gerechteirjk Wetboek, zcndt de griffier,

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

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

aan de procureur-generaai bU het Hof van Cassatic wannccr het ccn lid van het

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

v'an Cassatie betreft

2. Hieruit volgr dat met het hof van beroep maar het IIof van Cassatie bevoegd

is om kenlris te nemen van een wrakingsverzoel< nccrgelegd tcr griflie van een hof

van beroep tegcn magistraten van dat hof.

3. Krachtens artikel 838, twcede lid. Gcrcchtclijk Wetboek wordt over de wra-

king birLnen acht dagen in laatste aanleg uitspraak gedaan door de rechtbank van

eerstc aanleg, door hct hof van berocp, door hct arbeidshof of door het Ilof van

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

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

Bijgevoig kan niet worden ingegaan op eisers' verzoek de behandeiing van het

wraldngsverzoek onbcpaald uit te stellen.

4. Artikel 835 Gereclitelijk Wetboek bepaalt: "Op .struJfe vun nieligheicl vvorclt

c{e vordering tot vvraking íngeleid hij een ter grtlJie neergeleg,le Ltk\e die de mid-

delen bevat en onclertekendworclt cloor een advocaat tlie meer t{an tien jaar bij de

bttl ie is ingesc hreve n."

5. IIct verzoekschrift is niet ondertekencl door een advocaat dic mccr dtin ticn

jaar brj de balie is ingeschreven.

Het vcrzoek is niet ontvankeli jk.

Dictum

Het  Hof ,

Ve rrrcrpt l le t  vcrzock t t r t  rvraking.
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Vcloorclcclt dc verzoekers tot wraking tot dc kostcn.

I3cpaalt de kostcn tot op heden op 0 curo.

I)it arrcst is gcwezen tc Brusscl door het Hof van Cassatic, tr,vccdc kamcr, samcn-

gesteld uit voorzitter Paui Maffei, als voorzitrer, de raadsheren Filip Van Volsem.

Alain Bloch, Peter Hoet en A:rtoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van

'l novcntbcr 20i"1 uitgesproken door voolzitter Paul MatTci, in aanwezigheid van

advocaat-gcneraal met opdracht Alain Winants, met bijstand van griffier Frank

Adrtaensen.
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Gritfie
Paleis van Justitie
Poelaertplein. l
IOOO BRUSSEL

lndien deze gerechtsbrief noch aan de geadres-
seerde in persoon, noch aan diens woonplaats
ter hand kan gesteld worden, wordt hij gedurende
ACHT dagen op hel postkantoor in bewaring
genouden.
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Afz.  :  Hof  van Cassat ie -  Poelaer tp le in 1 -  1000 Brussel
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RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
HASSELT

KABINET ONDERZOEKSRECHTER
K. GRUYTERS

P R 9  J U S T I T I A

Heden, 12/06/2013
voor Ons, K, GRLIIVTERS, Ondetzoeksrechter in de Rechtbank van eerste aarÍeg,
zitting houdende te Hasselt, bi;gestaan door S. VANDEBROEK, gnffier, in ons
kabinet, gerechtshof te Hasselt is verschenen:

s,
Hazendansweg 36 À
Het Ecologisch Kennis Centrum 8.V., met ondernemingsnummer 16090111,
gevestigd op het adres 't Achterom 9 A,5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)

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

Het LIMBTIRG ASSURANTIE EN HyPOTHEEKKANTOOR (L.A.I(),
voorheen gevestigd op het Tongersesteenweg L87r3723 Qr igoven, is later
opgegaan in BVBA VANOPPEN II\TVESTMENT GROUP.
DE BVBA YANOPPEN IÏ\IVESTMENT GROUP, met
ondernemingsnummer 0406.094,260, waarin het L,A.Ií later is opgegaan
en waaryan de maatschappetijke zetel gevestigd is te 3501 Hasselt
(Wimmertingen), Smetstraat L6.
Mevro uw MARTENS Christi an e, Ton gers esteenweg !87, 37 23 Guighoven,
gerryezen zaakvoerster van het LIMBURGS ASSURANTIE EN
IIYPOTHEEKKANTOOR (L.A.K.), Tongersesteenweg 187, 3723
Guighoven
De heer VANOPPEN Stephan, gewezen záakvoerder van de BVBA
Vanoppen Investment Group, wonende te 3501 Ifasselt (Wimmertingen),
Smetstraat 16.
Mevrouw BOELEN Annick, actueel zaakvoerder van de B\/BA Vanoppen
Investment Group, wonende te 3501 Hasselt (Wimmertingen), Sme{strart
16.
Voormalig burgemeester H. Philtjens, de schepenen F. Libotte, W. Ciaes en
G. Nijs en secretaris Etienne Schermar van de gemeente Kortessem (H.
Philtjens en'W. Claes zijn thans nog raadslid in de gemeerite Kortessem).
Huidig burgemeester, schepenen en secretaris van Kortessem, zijnde Tom
Thijssen, Luc Dullaers, Ernest Eckelmans, Camille Cuyx, Peter Vallibqgef,s,
Ria Reweghs-Steeegmars en ggysline Penders,
Elke \IERIItrLDEN (gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur),
VANDERBIEZEN Kristiaan (gewestelij k stedenb ouwkundi g inspecteur) en
Gin a VANBRABANT (plv. gewestelij k stedenb ouwkundig inspecteur voor
het Grondgebied van het Maamse Gewest).

/

\
lt

1.

2.

3.

6.

4.

J .

8.



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

Gemeenteseeretaris HULSMÀNS Marie.Claire van de gemeente Zonhoven.
11. Ellen DE WOLF', werkzaam als attaché voor Staatssecretaris van Asiel en

Migratie en voor Maatschappelijke integratie, bij Dienst
Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 598, L000 Brussel;

12. Burgemeester MAAS Peter en wethouders Cees VAN ROSSUM,
DEKKERS René, HENDRIKS-VAN KEMENADE Jeanne, huidig
secretaris VAI\ DE LOO Pee!huidigambtenaarG. VELDMEIJER als ook
voormalige wethouder Henriette VAI.{ DEN BERK VAN DEN LAA&
voormalig burgemeester Piet SCHRIEIC voormalig secretarissen
COMPAGNE Freek en JORRITSMA John van de gemeente Sint-
Oedenrode in Nederlandl

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

14. Erik YAN AARLET directeur vau Van Aarle lloutbedrijf B.V.'
Ollandseweg 159,5491 )(B te Sin&Oedenrode als ook voormalig directeuren
Ad en Leo VAN AARLE van Gebr. Van Aarle 8.V., dat is gevestigd op
Ollandseweg 159, 5491 )(B te Sint-Oedenrode

15. F.M. VAN HOEKen A.M.E. KNEEPKENS,IIoevensesfraat 11te 5262 LN,
Vught in Nederland als ook hun paardenadvocaat mr. S. A.'Weasing
Parallelweg 45r 7741KA Coevorden, als ook Menno VAN DER DONK
medewerker van de rechtbank Oost-Brabant, alsookmew. C. KOOISTRA,
veranfwoordelijke beheerster van dossiernummer 2412A0494/COR/cor,
werkzaam voor Groenewegen en Partners, Amerikaweg 2 postbus 469' 9400
AL, Assen in Nederland;

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

L7. Voormalig directeur FOI{VILLE Roel, voormalig plantmanager
0ERLEMANS Jan, voormalig HRM Manager WERTELAERS Patrick,
voormalig OR vertegenwoordiger ROhIDEEL Ferry, huidig advocaat Dries
DIfYNSTEE van Philips Medieal Systems Nederland 8.V., Veenpluis 4-6
5684 PC Best in Nederland als ook hun ingeschakelde edvocaat mr. A.A.B.
GAALMAN, werkzaam voor alt Flight Forum t,5657 DA Eindhoven.

18. De opvolger van de door Philips Medical System Nederland 8.V.,
ingehuurde reeds overleden bedrijfsarts Harry Mol, werkzaam voor
Achmea Vitale, die A.M.L. van Rooij om ítcorporate crime redenen" vanaf
24 septemb er2007 voor de restvanzijnlevenvoor 100% arbeidsongeschikt
heeft verklaard.

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

20. De overig betrokken personen, organisaties en instanties, zonls blijkt uit de
bijgevoegde feitetijke onderbouwing deel l tot en met deel3.



wegens:

Voor de periode vanaf 1986 tot heden:

Valsheid in geschriften
deelname aan een criminele organisatie,
oplichting,
poging doodslag, vernielingen en bedreigingen (voor 13.)
milieudelicten (voor 1,4.)

die beweren door dit rnisdrijf benadeeld te z4n en schadevergoeding eisen.

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

Waarvan akte.

De comparant ondertekent samenmet Ons en de griffier. ,/)

, , /  ^ , 1  U  /
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RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBIIRG
afdeling HASSELT

KABINET ONDERZOEKSRECHTER
S. GORRE

/
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P R O  J U S T I T I A

PRO CE S \TERB AAI VAN B IIRGERLIJKE PARTIJSTELLING.

Heden, 22 mei20l4,
voor Ons, S. GORRE, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste annleg
Limburg, afdeling Hasselt, bijgestaan door B. GHEUENS, griffrer, in Ons kabinet,
gerechtshof te Hasselt is verschenen :

1. Van Rooii. Adrianus Marius LambeÉus, vanaf l januari 2011 wonende op zijn I
hoofdverblijfolaats Hazendansweg 36A. 3520 Z f
2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, vjuaf 1 januari 2011 wonende op haar I
hoofdverblij &laats Hazendanswsg 3 64, 3 520 Zonbgven (België);
3. Camping en Pensionstal "Dommeldal" VOF, met vestigingsnunmer: 17202675,
met de vennoten A.M.L. van Rooij en J.E.M van Rooij van Nunen, gevestigd op het
adres 't Achterom 9-9A, 549lXD, Sint-Oedenrode Qi-L), vanaf l januari 2011 beiden
wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)
(zie tab 1, prod 1); is vanaf 1 januari 2012 onder de naam Camping en Pensionstal
"Dommeldal" doorgegaan als eenmanszaak, met vestigingsnummer: 000015269639,
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, wonende op zijn hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) czie tab 1, prod 2);
4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum B.V. met ondernemersnulnmer: 16090111,
gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491XD Sint-Oedenrode (l.iederland) met
als directeur A.M.L. Van Rooij, vanaf l januari 2011 wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (zie tab 1, prod 3):
5. Van Rooii Holdine B.V. met ondememingsnummer: 11102683, gevestigd op het
adres 't Achterom 9A, 5491XD Sint-Oedenrode (l.trederland), met als bestuurder
A.M.L. Van Rooij, vanaf l januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfolaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (zie tab 1, prod 4):
6. Politieke Groeperins De Groenen {met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres 't Achterom 9,5491XD te Sint-Oedenrode
(1.{ederiand), met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011
wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A,3520 Zonhoven
(Belgie)(zie tab 1, prod 5):



die Ons, in de Nederlandse taal, hebben verklaard zich bwgerlijke partij te stellen
tegen:

1. Yolande WOUTERS , gemachtigd ambtenaar van de gemeente Zonhoven,
Kerkplein l, 3520 Zonhoven;

2. DE GEMEENTE ZONHO.VEN, als publiekrechtelijke rechtspersoon,
Kerkplein I, 3520 Zonhoven.

wegens:

- Valsheid in authentieke en openbare geschriften: art.I94,195, 196 en 197 Sw;
- Deelnarne aÍrn een criminele organisatie:. art. 324bis en 324ter Sw;
- Diefstal zonder geweld of bedreiging: art. 463,464,465,466 en 467 Sw;

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

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

Waarvan akte,

De comparant ondertekent samen met Ons en de griffier.

q@
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NummerAkte: 76/2015

Repertorium Griffïe : 5421201 5

\

)

AKTE VAN HOGER BEROEP

Op dinsdag zeven juli tweeduizend vijftien ter griffie van de Politierechtbank Limburg,
afdeling Hasselt,
voor ons christel JAENEN, Griffier bij deze rechtbank verschijnt

I t  1

lJ vRt!_RoolJ Adrianus, wonendg te 39?9Zg!!gyel, Haaendansweg3flA, die optreedtrf eíde te
Nederland, 5491 XD Sint-Oelenrode, aan'tAchterom 9a, die gevolmachtigd is door
VERBEEK Erik, geboren op 28.11.1969 te Bree, van Belgische nationaliteÍ, wonende
te 34550 Pakrac (Kroatië), Seovacki Put 43, met woonstkeuze te 3520 Zonhoven,
Hazendansweg 36A

beklaagde,

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

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

CHRISTEL JAENEN
Griffier

Griffierechten

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

Adrianus VAN ROOIJ

9/
35,00 EURO
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i{lof van beroep te Antwerpen
Conectionele gri f f ie, Kamer van Inbeschuldigingstel l ing
Gerechtsgebcuw, Waalsekaai 35A, 20OO Antwàroen
Algen.een +323247 97  11
www. j u ridet. be/beroep/antwerpe n

20r4ltRP/il5, KI_2,

Aangetekend
Aan de Procureur des Konings
Itechtbank van eerste aanlcg
Gerechtsgebouw
Bol ivarplaats 20 bus I
2000 Anfwerpen

uw kcnmcrk
GRUYTÍi l{S I3/5ó13 (noti t icnr )

br.l lageln)
I

ons Kcnmcrl(
20 I 4/RlYl I  5 (parkctnunrnrcr)
/  (rcp.nr.)

rcchtst rccks
+32 3 247 97 91

Anlwcrpen
|  5 scptcmbcr 2014

lar
r l2 3 247 97 8l

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

( ieachte Procureur des Koninu.s

\ l l
In bi j lagc zend ik u een kcnnisgcving bestemd voor mi jnhecr VAN ROOIJ Adrianus Marius l .ambertus. I  L, /-  

l t b
Betrokkene heeft in België noch in het buitenland ecn gekende woonplaats, verblijfplaats, noch gekozel f ;
lgnphll:

Hoogachtcnd

REL
ifficr-l loofd van d icnst

Opcnin6surcn van 08.-J0rr  to l

) l

l 2  . l 0 r :  cn  vcn  l J  . lO r t  ( o t  l 6  00 t l



Hof van beroep te Antwerpen
Conectionele grifÍ ie, Kamer van InbeschuldigÍngstell in g
Gerechtsgebouw, Wa a lseka a i 35A, 2 000 nrit*.-rp"n
Algemeen +323247 97 l l
www. j uridat. be/beroep/antwerpe n

K,l.  -  hoger berocp rcgcl ing rechtsptcging
2014/RP/t 15, KI_2

Mijnhecr VAN ROOIJ Adrianus Marius Lambertus

l r t x  V r \N  l lOO l . l  A t l l i r nL rs  Mnr i r r s  l . r r r nbc r ' t r r s

uw kcnmerk

b ij lagc(n)

Hoger beroep rcgcling rechtsplcging

ons kcnmerk

20 l4lPC N2t 92, 20 | 4 /KC t2t | 0 |
(parketnummer)
20 l4lRP/l I 5 (rolnurnmer)

rechtstÍccks
r32 3 247 97 91

An(wcrpcn

I  5 september 2014

l ax
,32  3  247 91  8 l

Mevrouw, mi jnhccr

Overeenkomstig art ikel  135 van het wetboek van strafvordcr ing wcrd volgcndc zaak vastgesteld voor de
kamer  van inbeschu ld ig ings te l l ing  op  maandag 20  ok tober  2014 om , .  - , i  , l  .  ,  . . . ,  uur :

BVBA VANOPPEN Stephan Limburgs, VANOPPEN INVES'|MENT GROUP tsVIlA, MARTENS
Christiane, VANOPPEN Stephan, BOELEN Annick, PHILTJENS Flugo, LIBOTTB Florent,
CLABS Wil ly,  NIJS Guido, SCHERMAN Etiennc, ' I ' I { I . ISEN Tom, DULLAEI{S Luc'
ECKELMANS Gcrard, CIIYX Camille, VALKENEERS Petcr, STEEGMANS Ria, PENDERS
Caroline, VERHI,YDf,N Elke, VANDf,RBIESEN Kristiaan, VANBRABANT Gina, PALMÁNS
Robcrt, DE RAf,VE Johny, TELEN Bart, IIULSMANS Marie-Claire, DE WOLF Ellcn, MAAS

Peter, VAN ROSSUM Cees, DEKKERS René, IIENDRIKS-VAN KEMBNADE Jeannc, VAN DE

LOO Peet, VEI-,DMEIJER G, VAII DEN BERK - VAN DEN LAAR Henriette, SCHRIEK Piet,

COMPACNE Frcek, JORRITSMA John, VAN DE BIGGELAAR Mies, VAN DB BIGGELAAR
Robcrt, VAN ÀARLE f,rik, VAN AARLE Ad, VAN AARLE Leo, VAN HOBK F'M.'

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

FONVILLB Rocl, OERLRMANS.Ian, WERTELAERS Patrick, RONDEEL FcTTy, DUYNSTEE

Dries, GAALMAN A.A.B, KRAAKMAN F.A.J., SPANINKS Toon, BOYEN Denis, DELBROUCK

Ivo, DEIIAf,NST Martina, RASKIN Elisabeth, TURTELBOOM Annemie/VAN ROOIJ Adrianus

Marius Lambertus, ÍIE l' ECOLOGISCH I(ENNIS CENTRUM B.V.

Ik vestig er uw aandacht op ciat dc zaak op deze datum wordt vastgelegd voor bchandcling. het betreft dus

in principe geen inleidingszitting.

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

srifÍic* van dit Hof.

íoíd van dienst

i  De concctionele gri Í l ie bcvindt zich op dc 2c vcrdicping van hct geÍcchlsgebouw cn is geopcnd van 08.30u tot 1 2.30u cn varr l  3 J0u tot l  ó 00t|
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PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING _ ANTWERPEN

O . R e f :  O W  5 7 6 I / Z O | 4  A n t w e r p e n ,  2 9  S e p  2 A I 4
B u r e e l  R  -  t e l e f o o n :  O l / Z s l  9 0 8 6
Con tac tpe rsoon :  E .  fmpens
U . R e f :  2 C 1 4 / p e s / z t g Z
Bi j lage :  betekening ber i -cht .  op onbekende woonst

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

M i  i n h o a r  À n  D r n n r r r ê r r r  - 6 6 6 5 7 r n  I-  rocureur  -  generaa-L ,

I k  heb  de  ee r  Ued .  h ie rb i j  , *  ge rech tsb r ie f  dd .  L6  Sep  20 i -4
inzake de bet .ekening op onbekende woonst  (Conform ar t .  40
GW)  u ibgaande  van  Ho f  van  Beroep  te  An twerpen  (K r ) ,  i nzake
Kennisgeving, bes temd voor y4N &o-QIg-.èp-B-Ié!-{lg, !hAl9-j-q4-d-9-f
gqLg11qg_ v99!:__o_f _wqqbli j  fp. lgatg, tq-! !-P-qqhrh!i4g cqrug te
doen  geworden ,  t ene inde  voeg ing  b i - j  he t  doss ie r .

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

M .  V a n

Aan de Heer  Procureur -generaa- l
b i j  h e t  H o f  v a n  B e r o e P
t .  a . v .  G r i f f i e
K a m e r  v a n  I n b e s c h u l d i g i n g s L e l l i n g
W a a 1 s e  K a a i
t e  2 O O O  A N T W E R P B N

É
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ffi**l*gloah K*arnls fi*ntr*xerl ffi"V"
'f &*ht*r*m S*, SéS'$ Xffi, $fru*-**S*nr*Sn {$dê-}
qp" m * tr E : tk;t*g*p*gggi.&gm$i "tg*:

3l  j r"r l i?{} t f i

{}rr"**rg*itk *:r:tl *n.
- p.F.fJl. [i*hr**d*r, h$xxr*t**gs**Írm*l $í, $f54 JP l$**rst**g {Fè*d****S}.
' S.À"í].L'{^ S*hr**d*r, f{'eir}<*{ruaat 30, $ï$4 AP fisit*llt {íti*el*rlsnt$};
- /i"Ë.í""M. $r:hr**c$er, ** Vutter 3, StSi S0 'n-${etrt*g*nhs$shiN*dertrnnd"'t;

**im lw*r:npl*aï* ki*e*n È:ii rnijr:h**r V** R**ij Acirian*s, l'{sx**dnffi*vr*6 }*Á }$** f*r:h*ven.
verkl;:r;]rr i:ij d*x* v*ime*ht t* 'u'edenen sn t* mê*htig*n he{ [:r:*$*gis*ir Ksn*is C*atru*"1 Lï."'J. i{ixnts*f
h**dsnd* te ,ïi*t-**d*nr*eJe **n'{ A*h[sr*íï] .*s, S4Str X* {hleelerla*#}, v**r d*r* l"lcsr r}ire*t*ul ing"
A.h{.t-. van R**iij, xu*k* meï lre? r*cht v*n $*bstituii* *rn vc*r *r} n*rïx*r1$ hen xi.in$* onderget*kenden,
d* bij hancl*ling*n l* en buit*n r**htnn o;**r Sore*hten *p rilli${}** *.e1" **h**rl*íing*n {e v*rsehiiiwn,
ys*r *n $s!ï*ï:ri h** nlis pr**x*x**l* ha***Bing*n i* vsnie$ltsr: in xxic*n riie heàl*khing *eb*** mmt
ntraf*elnEift*n in S*{Eië. ilit *n'rdat d* ËxlEi**he $taat rn,ti*k*n}:ssc vt*rantwnordefijk c* **rrsprahelijk
la l.**r c$* vsl* *ri*rX$jv*n $i* j*g*nx snd*r$fi{e*{*n$en ln i'{*r:i*r!anr;t wc}t{r*n gxpl**gd en v*ll*c}ig :tjn
Í** to ri*hrijvr3fi i*êí) d* ffi*tgi*rch* $t**{ v**weg* h*t f*it dat r'1.M.1... vxn Ë**1j $*}r$*fi È'}'i*N ítlí}
$g:hl$*n*ts ,i.[..fuï. vi:ri i"{r..*'l*lr van;*f I j*l*uari ?*'i 'f {*t *fi íí]*! l"ri:{$sn *il **k i* cie v*rr* ll*k"wst n$S
{frr;l"tr*u'*r"*,*rft*m*[ l**Ët r]rl.] 'ï jan**ri iilii* mï yrsr"r*ir *Ë: i-llltt S**tr$u*;'ltiijípil.t*tx itax*mi$un*lteg ]SA,
3S?* ï*r}ir*x** !n fversr$n*l**wi*g ltt*l hu* geregis{r"**ltX& *ilt-rl*i"rr r{:,"nht}iï}st rï]fiêr ï*ïlw*S*
p*r{lip*lÍti*h* {*fftlp** in S*lgi* yëg&t_Ë.MQàlËSl[ê eijlr uitg**.*hieuen i*if Nt*l hsuulking:*reEl*t*r van $*
g*rr*en{* ër:nh*ries"r rn*t *ïc Eer'*lg:

- dnt 4,s1{..y-tq-ffi*S$ vss}$f f$l$&$fl1} ni*t rtrcl*r ir: S*ïitriË, ili$i {1}**È- irt ïd*S*tl**d, ni*t nreqr
in il*r*px *n *i*t r:**t'atders i* ** w*r*lti st*nï lnSn***hí*sefi ln *nig S*v*9&ing*r**isï*r vsfl
**í) Sfim*s*f* *t Ri;k*t*gt${er vên e*$ land.

lJ* *p'ar:íg**ej* v*r*ntn**'**i*$i;ke *:ir"rist*rs &f#:$** ihlvÁ.) v** Sí*nen{e**-s* Zak*n sfi Sg$lL
!i6"*.m {{,ll&Vi vnn Ju*l1ti* vr*i"g*r*n 1*tr *p d* dng va* vnrir,X;:*6 d* rultu*rnrj}l* p*r$$$sN} Á.F.{.i".' van
ft*"àJ 

"x 
xilr.l **hïgelr"r*t* J.S.F-$. u*n R*oi.! v*n hlunsn rír*t 1*r*S,#*rk*n*i* krx*ht tsn*f 'l jmn*erl Ë*t 1

in te"sci"rtiiv*n i* Ë*t ï:*ralkr*gsr*gist*r'^rxn d* gem*.*nt* f*riï"1*ven Ê* iïên h** v*g:cf tr j;wxari ?01$
rn*i l*l1rguixdq*nt1* F;racírt *r*rr Seignis**"rn id*ntiteit*]ta*$ X,* v*tsir*N*k*tt, ai$ vr*n*n{3{l fp nu*
lr**frJri*rblijfplnn{s lisx**d&{r$\ry** l,*"q, $$t* ïonh*v*n *v-st**t:lc*rt:siiï f rur: grti*gis{te*r,Je
!t uur*vq: re*nk l:fn*t. **'its rl *x ;ij ïr$ïl*lijk werg:l i*ht x ljn.

A{* g*v*lg qlssrv{*n sit À.ld.l.-. via* Ít**Íj, rn*:d* v*r"lwsg* xiirr -u*na{ 11 iuïi ?il11 ve**pex pê$pCICIít,
g*unng*ri in ffinlgi* r:n k;*rr v**ui{ *.ijn H**t*gi*clt Ken*is Oenlr*rn *.V. vxn*f 'ï j*nuari Í$11 atls
g*maC*tlg** ha*r *li$sr{m* ni*l m*er v*rdmdig*n vs}or d* Fd*d*ri*n*,** r**ht*ar:k*n en Ëea*.| Nmrl
$tst*, prssrdr-rnr ond*rg*l*kendÊ* {* meken hebben gekreg** mê{ esn gàgantloch Etot* gnld- *n
*igenefu:rx st*l*n<ie crirninalit*it, rs**sív**r ** ffiwlgis*h* Stnsi *:*rmisk*{"r**ar v*rasrtllu*ord*lijk **
uàetrprol""eiijh i*. iliï beli*h*nÈ rÍxt n*l**p Á.fu{.L. van íïe.:*ii Ènffit** *t*t r^ri* *+nt1;*ïrste J.ffi.S'$' v*n K**ii
,y*n F.lun*n rrisï rnsï tt*r*gw,mrk*ne.is krai$rt vun*í 1 j*nutri 3t)1 i rijx ing****rev*n ln h*Í
h*v*tltin6xr*gist*r;'vxn d* ry**:**nï* ilsnh*l'*r; *;r: h*ï ficlgi**$i* rijNr:lr*'rlsrei . ;ï15 w$fiË}il{!# ;'gt Ftun
n**f6'rei*ilifg{**ts i-}*s*xrXs*$\s*S 3$,&, 3Sf* lpnho'.r*lr, *v*t***k*:ffsligl h*n ger*gitfle*rd*
hgur*v*r"**nk*rï1$ï sn afr* h*n ili$l nret tenqw*:rlcencl* itra*ht v*trnf l jnr**ri )*1 1 een **{giseh*
i$**ti{*its!te*rt is q*r*tr"*kt, s{'d8$*t*k*r;tJs* ua* al}* in fsi*{i*i'iê}í}{J g*pl**pd* mi*eirijv*n" r's*$rin
Á.f\4.1-. varr fï**ij ,si* hr:* g*r*xchtigci.* *fltí*Êdt, *tr*l*xr:gifte xtil** d+*n í* t3*igi# hij hi*rv**r
u*r6ntws*rd*lijk Í*dmra*l prn*ur*ur d** k*nings fig$g::*'-dn1-|1i"qgg., Fn**r**l $rark*1, W*{strent $*
b*n 1, t**Ë ffin****i {**lgi$},

t ' ; '  
, '  , l' ;  I

Ê.f-.f#. $sfrxu**r.
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A.M.L.  van Rooi j  en J.E.M. van Nunen
Vanaf 1 januari 2011 wonende op hun
hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (België) doch niet
ingeschreven in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het
Belgische Rijksregister en anderen.

Aantekenen met ontvanqstbevestiqino

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

Ons kenmerk: Stukken/2 507 2015/St. Zí -97
Zonhoven: 25 juli 2015

Dit aangetekend stuk bevat 9 pagina's met 4 bij lagen, totaal: 4

Geachte Federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw,

De natuurl i jke personen A.M.L. van Rooi jen J.E.M. van Nunen wonen vanaf l  januari  2O11toten met
heden en ook in de verre toekomst nog (huurovereenkomst loopt op 1 januari 2O2O 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 Binnenlands e Zaken, te weten: Annemie
Turtelboom, Joèl 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 14101120'13tot2710812013 ingeschreven geweest in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister onder de volgende
Rijksregistrat ienummers: 53.03. '10.603-37 en 55.09.20.510-1 I  .  De inschri jv ing van J.E.M. van Nunen
op 1410112013 heeft de gemeente Zonhoven niet doorgegeven aan de gemeente Sint-Oedenrode
(Nederland)waardoor J.E.M. van Nunen nooit  is ui tgeschreven ui t  de Gemeentel i jke
basisadministrat ie persoonsgegevens (GBA)van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland).

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

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

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

Dit betekent dat de gemeente Zonhoven met hun op 2810812013 gedane uitschrijving het vanaf 5 juli
1979 voor de Wet en Rooms-kathol ieke Kerk getrouwde paar A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen
jur idisch heeft  gescheiden tegen hun wi l  in.  Hiervoor is de Belqische 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, zi jn gezin, al le eigendommen van A.M.L. van Rooi j  op het adres ' t  Achterom 9-9A, 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  Holding 8.V.,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding 8.V., de politieke partij De Groenen (met haar hoofdzetel in
Utrecht, afdeling Sint-Oedenrode) en alle in België en Nederland betrokken geraakte personen,
instanties, organisaties, bedrijven, overheden, rechtbanken (gerechtshoven), Raad van State, Hof van
Cassatie, etc, etc. heeft u kunnen lezen in onze bii U qedane vier volgende strafaangiften:

1. onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 6 juni  20'15 (kenmerk: AvRÍJvN/0606201S/aang) gedane
strafaangifte;

2. onze bij aangetekende brief d.d. 7 juni 2015 (kenmerk: EKC/PvD107062015/aang) gedane
strafaangifte;

3. onze bij aangetekende brief d.d. 7 juni 20í 5 (kenmerk: EKC/AvR/JvN/0706201S/aang)
gedane strafaangifte;

4. onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 29 juni  2015 (kenmerk: EKC/2906201S/VanLeeuw) gedane
strafaangifte;

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

v

g/ .



ln overeenstemming met wat wij hierboven in ons verzoekschrift d.d. 17 juni 2015 aan u hebben
geschreven, hebben wij U bij brief d.d. 23 juni 2015 (kenmerk: Stukkenl23O62015/St.1-26), wetke u
vindt bi jgevoegd (zie bi i laqe 1),  de volgende stukken laten toekomen die wi j  vanaf 1Z juni  2015
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  2011 tot en met heden en ook ín de
verre toekomst nog (huurovereenkomst loopt op 1 januari 2020 af) wonen in overeenstemming met
hun geregistreerde huurovereenkomst, maar als gevolg van zware partijpolitieke grensoverschrijdende
misdaad enkel in het tijdvak vanaf 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 55.09.20.510-1 1 en de woning als onbewoond
geregistreerd staat vanaf 01/01 12011 tol1411012012 en 2810812013 tot heden.

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

- (Stuk í)  Br ief  d.d. 22mei 20'15 nummer:157794 van de gemeente Sint-Oedenrode aan
mevrouw J.E.M. van Rooi j -  van Nunen, Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven, België ( in wit te
A5 enveloppe);

-  (Stuk 2) Brief  d.d. 10 juni  2015, zaaknummer SHE 15 /  1660 KADAST V35, van de
Rechtbank Oost-Brabant aan de heer A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

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

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

-  (Stuk 5) Brief  d.d. 9 juni  2015, dossiernummer: 5A29728, 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 364, 3520 Zonhoven (Belgiê)(in grote witte A4 enveloppe);

-  (Stuk 6) Brief  d.d. 26 mei 20'15, 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 wit te A4 enveloppe);

-  (Stuk 7) Brief  d.d. 10 juni  20'15, numm er:  201501089/2/A1 ,  van de Nederlandse Raad van
State aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. t .a.v.  ing. A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36a,
3520 Zonhoven, Belgium ( in grote gele A4 enveloppe);

Op 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 Roorl ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven ( in
wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 10) Brief  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. 15 juni  2015, kenmerk: FU102.093391225, van de Nederlandse
belast ingdienst aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in
blauwe A5 enveloppe);

Op 19 iuni  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

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

-  (Stuk 13) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer: RR2'14034866N1
aan het Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in
doorschijnend plastiek A5 hoesje);w
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-  (Stuk 14) Brief  d.d. 1 juni  2015 van Argus bedri j fsovernames te Amsterdam aan Camping en
Pensionstal  'Dommeldal '  

t .a.v.  de heer van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven ( in
witte halve A5 enveloppe);

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

-  (Stuk 16)Brief  d.d. 18 juni  2015, aanslagnummer:933.91 .225.Y.5 van de Nederlandse
belastingdienst aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (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. 15juni 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,
Belglë ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk í9) Br ief  d.d. 15 juni  2015, klantnummer: 8B09BB, van het Kadaster te Apeldoorn aan
A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

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

-  (Stuk 21) Brief  d.d. 17 juni  201 5, ref  :  0072478100 For Farmers te Lochem aan Van Rooi j
Dartmoor Fok-&Pensionstal, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven BE (in witte A5
enveloppe);

Op 23 iuni2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 22) Bewijs voor afhaling 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 364, 3520 Zonhoven
(in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

- (Stuk 24) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer:
0105412885051 5442100001 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 2885O51 5442100001 3765024 aan Van Nunen J. Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

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

Aanvuf lend daarop hebben wij U bij brÍef d.d. 2 juli2015 (kenmerk: Stukken/0207201515t.27-48) in
overeenstemming met wat wi j  in ons verzoekschri f t  d.d. 17 juni  2015 aan U hebben geschreven, de
volgende hieronder ingelaste or iginele stukken laten toekomen (zie bi i laqe 2):

Op 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 SHÊ 15 /  1660 KADAST V35, van de
Rechtbank Oost-Brabant aan de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 364, 3520
Zonhoven, Belgiê ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 28) Brief  d.d. 23 juni  2015, aanslagnummer: 933.91 .225.Y.4 van de Nederlandse
belast ingdienst aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in
blauwe A5 enveloppe);
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-  (Stuk 29) Brief  d.d. 23 juni  2015, aanslagnummer: 933.91 .225.Y.4,2 van de Nederlandse
belast ingdienst aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in
blauwe A5 enveloppe);

-  (Stuk 30) Brief  d.d. 23 juni  2015, aanslagnummer: 933.91 .225.F.02.5210 van oe
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 36A, 3520
Zonhoven, Belgié ( in blauwe A5 enveloppe);

-  (Stuk 32) Brief  d.d. 23 juni  20'15, rekeningnummer: 1126.63.435 van Rabobank aan ERVEN
H. FITTERS, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 33) Brief  d.d.24juni 2015, kenmerk: A21201500824, van de Ombudsman en
Geschi l lencommissie Zorgverzekeringen te Zeist  (NL) aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg
36a, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

- (Stuk 34) Brief d.d. 24 juni 2015, kenmerk: Kl410717 , van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch

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

-  (Stuk 35) Brief  d.d. 23 juni  2015, kenmerk: Wraking 151017, van de rechtbank 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);

-  (Stuk 36) Brief  d.d. 23 juni  201 5, kenmerk: Wraking 151013, 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 jen mevrouwJ.E.M. van Nunen, Hazendansweg
36a, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

Op 29 iuni20í5 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: RR2'13410509NL
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 364, 3520 Zonhoven
(in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (Stuk 41) Bewijs voor afhal ing van aangetekende zending met nummer:
01054'1288500452621220171572471 aan Van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven
(in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

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

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

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

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

-  (Stuk 45) Brief  d.d. 26 juni  20'15, zonder nummer, van Telenet NV te Mechelen aan dhr.
Adrianus van Rooij, Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);
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9p I iul i  2015 vonden wij in de brievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 46) Brief d.d. 25 juni 2015, nummer: WO2120141196294, 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. I  jul i  2015 dagvaarding (dossier: 517O99O) van
gerechtsdeurwaarder Jan Kerkstoel te Hasselt met bijbehorend PV nummer:
HNH1951L1142823212014 van de Procureur des konings van Limburg, afdeling Hasselt, aan
Van RooijAdrianus, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A (in witte halve A5
enveloppe);

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

- (Stuk 48) Brief d.d. 30 juni2015, kenmerk: A41201500824, van de Ombudsman en
Geschil lencommissie Zorgverzekeringen te Zeist (NL) aan de heer A.M.L. van Rooij,

Aanvullend daarop hebben wij U bi j  brief d.d. 6 jul i  2015 (kenmerk: Stukken/02072015/St.49-62) in
overeenstemming met wat wij  in ons verzoekschrif t  d.d. 17 juni 2015 aan U hebben geschreven, de
volgende hieronder ingelaste originele stukken laten toekomen (zie bi i laqe 3):

Op 3 iul i2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 49) Brief  d.d. 26 juni  2015, kenmerk: B2A7$419, van CANNOCK CHASE te Druten
(NL)aan A.M.L. van Rooi j  hodn Camping en Pensionstal  "Dommeldal",  Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven, Belgié ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 50) Brief  d.d. 26 juni  2015, kenmerk: 821375943, van CANNOCK CHASE te Druten
(NL) aan A.M.L. van Rooi j  hodn Camping en Pensionstal  "Dommeldal",  Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

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

-  (S tuk52)Br ie f  d .d .30 jun i2015, reken ingnummer :  1126.63 .435 vanRabobankaanERVEN
H. FITTERS, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 53) Brief  d.d. 2 jul i  2015, dossier:  5170990, 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 i20í5 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

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

Op 6 iul i  2015 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
354, 2000 Antwerpen, welke niet geopend is geweest, met door het venster zichtbaar de
volgende gegevens: 201 5/ARyB65, | 30-06-201 5 Mevrouw Van Nunen Johanna,
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (in bruine halve A5 enveloppe);

- (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/AR/865, | 30-06-2015 Mijnheer Van Rooij Adrianus,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in bruine halve A5 enveloppe);

- (Stuk 57) Gewone brief (geen aangetekende gerechtsbrief) van Hof van Beroep, Waalsekaai
354, 2000 Antwerpen, welke niet geopend is geweest, met door het venster zichtbaar de
volgende gegevens: 2015/4Ry864, | 30-06-2015 Mevrouw Van Nunen Johanna,

36A, 3520 Zonhoven (in bruine halve A5 enveloppe);r l l
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(Stuk58)Gewonebr ie f (geenaangetekendegerechtsur ié i l
354, 2000 Antwerpen, welke niet geopend is geweest, met door het venster zichtbaar de
volgende gegevens: 2015/AR/864, | 30-06-201s Mijnheer Van Rooij Adrianus,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in bruine halve A5 enveloppe);
(Stuk 59) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer: RR612904279NL
Van Rooij, Hazendansweg 36A (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);
(stuk 60) Brief d.d. 1 juli 2015, zonder kenmerk, van EDSAS te oss (NL) aan camping en
Pensionstal "Dommeldal" t.a.v. de heer A.M.L, van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven (in witte A5 enveloppe);
(Stuk 61) Brief d.d. 26 juni 2015, kenmerk: Ticket 0050212908, van het Nederlandse
Kadaster te Apeldoorn aan de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 37a, 8-3520 Zonhoven
BE (in witte A5 enveloppe);
(Stuk 62) Brief d.d. 29 juni 2015, kenmerk: Ticket 0050212908 en 0050208891 , van het
Nederlandse Kadaster te Apeldoorn aan de heer A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36a, 3520
Zonhoven (in witte A5 enveloppe);

Aanvul lend daaroo hebben wi j  U bi j  br ief  d.d. 15 jul i  2015 (kenmerk: Stukken/1 5072015/St.63-70) in
overeenstemming met wat wi j  in ons verzoekschri f t  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:
K814414370 op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek
A5 hoesje);

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

Op 8 iul i20í5 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 SinlOedenrode aan
Ecologisch Kennis Centrum 8.V., Hazendansweg 36a, 3520 Zonhoven, België (in witte A5
enveloppe);

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

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

Op 13 iul i2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

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

-  (Stuk 69) Brief  d.d.9 jul i2015, nummer:201501089/1/A1, van de Nederlandse Raad van
State aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. ing. A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36a,
3520 Zonhoven, Belgium (in grote gele A4 enveloppe);

Op 14 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 70) Gewone brief (geen aangetekende gerechtsbrief) van Hof van Beroep, Waalsekaai
35A, 2000 Antwerpen, welke niet geopend is geweest, met door het venster zichtbaar de
volgende gegevens: 20121CO1902,9, 30-01-2013 Mijnheer VERBEEK Erik Chris Mathieu
verblijvende te Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in bruine halve A5 enveloppe);
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Aanvul lend daarop laten wi i  U de volqende stukken toekomen:

9p 15 i ,ul 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. 1 3 juli 2015, referentie KvK0112704093, van Kamer van Koophandel aan
Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  t .a.v.  de heer A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven, België ( in wit te AS 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 jul i  2015, referent ie 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, Belgiê ( in wit te A5 enveloppe);

-  (Stuk 74) Brief  d.d. 13 jul i  2015, reíerent ie KvK01l27O4O74,van Kamer van Koophandel aan
Camping en Pensionstal  "Dommeldal",  t .a.v.  de heer A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A,
3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 75) Brief  d.d. 8 jul i  2015, aanslagnummer 283795, van de gemeente Sint-Oedenrode
aan JEM van Rooij- van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte A5
enveloppe);

-  (Stuk 76) Brief  d.d. I  ju l 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 Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in wit te A5 enveloppe);

Op 16 iul i20í5 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

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

-  (Stuk 79) Dwangbevel d.d. 10 jul i  2015 in naam van de Koning, BSN/Sofinummer 933.91.225,
van de Nederlandse belast ingdienst aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven, België (in blauwe A5 enveloppe);

-  (Stuk 80) Dwangbevel d.d. '10 jul i  2015 in naam van de Koning, BSNiSof inummer 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 afhaling van aangetekende zending met nummer: RR213673482NL
aan Van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

Oo 17 iul i2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

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

- (Stuk 84) Brief d.d. 14 juli 2015, referentie Ê.08,075147200/Mw. G.A.J. Wouters, van de
Rabobank Nederland aan Erven H. Fitters, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in
witte A5 enveloppe);

Op 20 iul i2015 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. 1 5 jul i  2015, nummer W0.Z.120151196294, van de gemeente Sint-
Oedenrode aan Ecologisch Kennis Centrum B.V., p/a Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven,
België (in witte A5 enveloppe);
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-  (S tuk86)Br ie f  d .d .  13  ju l i2015,  kenmerk :  15 .021963,  van de  Raad van Bestuurvan he t
Kadaster aan de heer A.M.L. van Rooi j  en Mevrouw J.E.M. van Rooi j -van Nunen,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 87) Brief  d.d. 13 jul i  2015, kenmerk: 15.021347, van de Raad van Bestuur van het
Kadaster aan de heer A.M.L. van Rooi j  en Mevrouw J.E.M. van Rooi j -van Nunen,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, Belgiê (in witte A5 enveloppe);

- (Stuk 88) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer: RR61294OB77NL
aan Van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

- (Stuk 89) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer: RR612947345NL
aan Van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

Op 22 iul i  2015 vonden wi j  in de br ievenbus van de als ONBEWOOND geregistreerde woning
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven de volgende stukken:

- (Stuk 90) Brief  d.d. 16 lul i  2015, zaaknummer SGR 15 I  4274 WOB, van de Rechtbank Den
Haag aan St icht ing Ecologisch Kennis Centrum BV, t .a.v.  de heer A.M.L. van Rooi j ,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België (in witte A5 enveloppe);

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

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

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

- (Stuk 93) Bewijs voor afhaling van aangetekende zending met nummer:
0'10541288500452621220173261917 aan Van RooijAdrianus, Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven (in doorschijnend plastiek A5 hoesje);

-  (S tuk  94)Br ie f  d .d .z4 jun i  2015,  zaaknummer :SHE 1512012W Vl13 ,  van  de  rech tbank
Oost-Brabant aan de heer ing. A.M.L. van Rooi j ,  Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven, Belgiè (in witte A5 enveloppe);

-  (Stuk 95) Brief  d.d. 15 juni  2015 (verzonden 16 jul i  2015),  nummer: lA 2010097, van de
gemeente Sint-Oedenrode aan vof Camping en Pensionstal  t .a.v.  de heer A.M.L. van Rooi j  en
Mevrouw J.E.M. van Rooi j -van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in wit te
A5 enveloppe);

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

-  (Stuk 97) Brief  d.d. 28 jul i  2015, kenmerk: FM14.093391225, van de Nederlandse
belast ingdienst aan A.M.L. van Rooi j ,  Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, België ( in blauwe
A5 enveloppe);

Bovengenoemde aanvul lende or iginele stukken 71Um 97 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 71 Um
97 niet zoekraken en/of verdwijnen in het halfronde archief van een van uw medewerkers. Om
veiligheidsreden laten wij dan ook een kopie van deze aangetekende brief toekomen aan hiervoor
verantwoordelijk minister van Justitie Koen Geens enzal deze worden geplaatst bij de Europese De
Groenen op internet (www.deoroenen.eu).

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

- Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 160901 1 1, vanaf 5 maart
1998 gevestigd op het adres't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

-  Van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:17102683, vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres 't Achterom 94, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);
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-  St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq 8.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres't Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);

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

en dat aan ondergetekenden schriftelijk te bevestigen na het moment verantwoordelijk minister van
Binnenlandse Zaken Jan Jambon de natuurl i jke personen A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen met
terugwerkende kracht vanaf '1 januari 2011 heeft ingeschreven in het bevolkingsregister van de
gemeente Zonhoven en aan hen vanaf '1 januari 2011 met terugwerkende kracht een Belgische
identiteitskaart is verstrekt, als wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven 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
verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon de natuurlijke personen A.M.L. van
Rooij en J.E.M. van Nunen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 heeft ingeschreven in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en aan hen vanaf 1 januari 2011 met terugwerkende
kracht een Belgische identiteitskaart is verstrekt als wonende op hun hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven.

Ten slotte verzoeken wij u, zijnde federaal procureur des konings Fredéric Van Leeuw, aan
ondergetekenden op de volgende e-mai l  adressen: ekc.avanrooi i@qmail .com en
a.vanrooi i4S@qmail .com en de.qroenen.belqie@omail .com op ui ter l i ik 1 auqustus 2015 schri f tel i jk
te hebben bevestigd dat u deze aangetekende brief goed heeft ontvangen en dat u uitvoering geeft
aan datgene waarom wij u hebben verzocht.

Hoogachtend

t\aL,ffi.,l,{,1' ):: -,u-a-

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

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

Bi ibehorende stukken:

- Bi i laqe 1: Onze bi jaangetekende br ief  d.d.23 juni2015 (kenmerk: Stukken/2306201s/St.1-
26) aan Fredéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, Federaal Parket, Wolstraat 66
bus 1, 1000 Brussel verstuurde or iginele stukken 1 t lm 26 (14 blz ') ;

- Biilaqe 2: Onze bij aangetekende brief d.d. 2 juli 201 5 (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 t lm 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.);

- Biilaqe 4: Onze bij aangetekende brief d.d. 15 juli 2015 (kenmerk: Stukken/1 5072015/St.62-
70) aan Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, Federaal Parket, Wolstraat 66
bus 1, 1000 Brusselverstuurde or iginele stukken 62t lm 70 (8 blz ' ) ;
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Federaal parket van België

De heer Patrick Vandenbruwaene
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Mijnheer de Procureur-generaal,

Verwijzend naar mijn zending van 14jul i  2015 heb ik de eer u,
navolgende aangetekende zending dd.  25 ju l i  2015 vaÁ de
maken.

Met gans bi jzondere hoogachting,
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A.M.L.  van Rooi j  en J.E.M. van Nunen
Vanaf  l  januar i  20 ' l  1  wonende op hun
hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (België) doch niet
ingeschreven in het bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven en het
Belg ische Ri jksregister  en anderen.

Agntekenen met ontvanqstbevestiqínq

Aan: Frédéric Vailgquw,
federaal procureur des konings
Federaal Parket
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,
(f ed e raai. parket@j u st.fgov. be)

Zonhoven:  25  ju l i  2015
Ons kenmerk: Stukken/2 507 2015/St. 71 -97

isinele stukía;À tiïm 9-

Geachte Federaal procureur des konings Fréderic 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 jn de verre toekomst nog (huurovereenkomst loopt op 1 januarÍ 2020 a'Í) op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in overeenstemming met hun geregistreerde

huurovereenkomst.  Ondanks deze wetenschap bi j  burgemeester en schepenen van de gemeente

Zonhoven en de opvolgende verantwoordel i jke ministers van Binnenlandse Zaken, te weten: Annemie

Turtelboom, Joëi 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 14t}1l2013tot27l08l-?013 ingeschreven geweest in het

bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister onder de volgende

RijksregÉtrat ienrmmers: 53.03,10.603-37 en 55.09.20.5'10-11. De inschri jv ing van J.E.M. van Nunen

op 1alí112013 heeft de gemeente Zonhoven niet doorgegeven aan de gemeente Sint-Oedenrode
(Nederland)waardoor L.Ê.tr l .  van Nunen nooit  is ui tgeschreven ui t  de Gemeentel i jke

Èasisadministrat ie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland).

Vanaf 28108/2013 heeít  de gemeente Zonhoven A.M.L. van Rooi j  en J,E,M. van Nunen ui tgeschreven

,it het be""kngsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister. Het gevolg

hiervan is:
-  dat A.M.L. van Rooi i  vanaf 28/08/20'13 niet meer in Belgiê, niet  meer ln Nederland, niet  meer

in Europa enrr iet  meer elders in de wereld staat ingeschreven Ín enig bevolkingsregister van

een gemeente of Ri jksregister van een land;
dat J-,E.M. van Nunen, dé echtgenote van A.M,L. van Rooi j ,  staat ingeschreven in de woning

op net aOres t nChierom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), de woning waarvan

A.M.L. van Rooi j  de eigenaar is.
Dit betekent dat de gemLente Tonhoven met hun op 2810812013 gedane uitschrijving-het vanaf 5 juli

1979 voor de Wet eÁ 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  |n.  Hiervoor is de Belqische-Staat onmiskenbaar

verantw-ggrdeliik en aansprakeliik.

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

van Nunen, zljn gezín, alle eigendommen van A.M.L. van Rooij op het adres 't Achterom 9-9A' 5491

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

Kennrs Centrum B.V. (waaronder at haar cl iënten),  Van Rooi j  Holding B.V.,  St icht ing

Administratiekantoor van Rooij Hotding 8.V., de politieke partij De Groenen (met haar hoofdzetel in

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

ttt""tË., orgaiisatles, bedrijven, overheden, réchtbanken (gerechtshoven), Raad van State' Hoívan

Cassatie, etc, etc. neeft u kuÁnen lezen in enze bii U qedane-yier volgende str?t3Snqiften:

1. onze bi jaangetekende br ief  d.d. 6 juni  2015 (kenmerk:AvRÍJvNi0606201S/aang) gedane

strafaangifte;
Z. onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 7 juni  2015 (kenmerk: EKC/PvDl07O62Ol5iaang) gedane

strafaangifte;
3. onze bi j  àangetekende br ief  d.d. 7 juni  2015 (kenmerk: EKCiAvRJJvN/0706201Siaan9)

gedane strafaangifte;
4, onze bij aangetef,ende brief d.d. 29 juni 2015 (kenmerk:,"E-Kga9g6ru1ry.e*-e=:Ià-"-9r.9.3,n"

strafaangif te;  1. f  n-DïL) A . i  r ,  t r
wijverzoeken U nosmaats kennis te nemen van de inhoud 

". qe"Ë"1:lb iil"!'15j1$,1áoÉnlng_etast
te beschouwen. i i
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