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Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9a, 5491 XD,
Sint-Oedenrode (NL)
e-mai l  :  ekc.avanrooi i@qmail .com

Afqeqeven met bewiis van ontvanqst

Aan : Publiekrechtelijke rechtspersoon
gemeente Heusden, voor deze
burgemeester en wethouders
van Heusden, namens deze
burgemeester Jan Hamminq
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
(e-mai l :  info@heusden.nl)

Datum: 4 augustus 2015

Ken merk Rechtban k Oost-Bra bant: C/0 1 /296 81 4 IKG ZA 1 5 | 47 5
Ons kenmerk: Schreu/040820'1 5/B&W-Heusden

Geacht college van burgemeester en wethouders, namens deze burgemeester Jan Hamming;

De volgende natuurlijke personen en rechtspersonen:
- P.F.M. Schreuder,  Haarsteegsestraat 97,5254 JP Haarsteeg (Nederland);
-  C.A.P.M. Schreuder,  Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland);

Sommatie aan publiekrechteli ike rechtspersoon oemeente Heusden. voor deze burqemeester en
wethouders van Heusden. namens deze burqemeester Jan Hamminq om de behandeling van het kort
geding met als kenmerk: Cl01l296814lKG ZA 151475 op 6 augustus 2015 om 1 1.00 uur op grond van de inhoud
van de hieronder ingelaste strafaanqifte d.d. 3 auqustus 2015 teqen de volqende personen:

- Publiekrechteli ike rechtspersoon qemeente Heusden (Nederland), zetelende te (5251 ED) Vli jmen
aan het adres Julianastraat 34, voor deze zaak woonplaats kiezende te Nijmegen aan de Van Schaeck-
Mathonsingel 4 (Postbus 55, 6500 AB) ten kantore van Dirkzwager advocaten & notarissen N.V., van
wie mr. C.W.J. Raaimakers als advocaat wordt gesteld en als zodanig zal optreden.

- Mr. J.T.A.J. (Hans) van der Ven, verantwoordeli jk gemeentesecretaris van de gemeente Heusden,
Julianastraat 34, 5251 ED Vli jmen (Nederland);

- Debbie Gronnak-Beset,, verantwoordeli jk jurist van de gemeente Heusden, Julianastraat 34, 5251 ED
Vl i jmen (Neder land) ;

- Dirkzwaqer advocaten & notarissen N.V., Van Schaeck- Mathonsingel 4,6512 AN Nijmegen
(Neder land) ;

- Mr. C.W.J. Raaimakers, verantwoordeli jk advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen N.V., Van
Schaeck- Mathonsingel 4,6512 AN Nijmegen (Nederland);

- Mr. W.F.L. (Wilma) van der Bruqqen, verantwoordeli jk bewaarder van het kadaster, Hofstraat 110,
731 1 KZ Apeldoorn (Nederland);

- Dhr. T. Beiier, verantwoordeli jk landmeter van het kadaster, Kennedyplein 101 , 561 1 ZS Eindhoven
(Neder land) ;

- Mevr. C.J. Klerks-Dubois, griff ier/contactpersoon rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8,5223
BA's-Hertogenbosch (Neder land) ;

- mr. A.H.L. Roosmale Nepveu, behandelend rechter rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8,5223
BA's-Hertogenbosch (Nederland);

gedaan bij Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, Wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel (België)
niet te laten doorgaan en in te trekken en dat aan ondergetekende op uiterl i ik 5 auqustus 2015 te hebben
bevestigd op de e-mail adressen: ekc.avanrooii@gmail.com en a.vanrooii4S@omail.com en
de.groenen.belq ie@qmai l .com.

Gaat ondanks bovengenoemde sommatie de behandeling van het kort geding door rechter q_[[!
Roosmale Nepveu van de rechtbank Oost-Brabant (Nederland) op 6 augustus 2015 om 11.00 uur toch door,
dan is er onmiskenbaar sprake van bg!.gj4t van de in deze strafaangifte feitelijk en wettelijk bewezen zware
grensoverschrijdende misdrijven, gepleegd door in deze aangifte genoemde (rechts)personen met instemming
van de daarvoor verantwoordeli jke besturen, te weten: bestuur van de Rechtbank Oost-Brabant, burgemeester
en wethouders van Heusden en het bestuur van de dienst van het Kadaster in Nederland. Tegen hen allen zal
dan een aanvullende aangifte worden gedaan bij federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw te
Brussel (België). Ter onderbouwing van die aanvullende strafaangifte zal onze bij aangetekende brief verstuurde
(of met bewijs van ontvangst afgegeven) sommatie aan hen worden overlegd.

Deze bevat 2í paqina's met de stukken 1 Um 16, totaal: 135 pagina's
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-  A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3,5251 BD 's-Hertogenbosch(Nederland);



die woonplaats kiezen bi j  hun gemacht igde A.M.L. van Rooi i ,  Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven,
directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V, met ondernemingsnummer: 1609011'1, gevest igd
op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  die als gevolg van een door 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 gepleegd misdri j f
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 Rijksregister van een
land, over geen Belgische ident i tei tskaart  beschikt  en waarvan het Nederlandse paspoort  al  vanaf 11
ju l i  2013 is  ver lopen:

hebben tegen de volgende (rechts)personen:

- Publ iekrechtel i ike rechtspersoon oemeente Heusden (Nederland),  zetelende te (5251
ED) Vlijmen aan het adres Julianastraat 34, voor deze zaak woonplaats kiezende te Nijmegen
aan de Van Schaeck- Mathonsingel 4 (Postbus 55, 6500 AB)ten kantore van Dirkzwager
advocaten & notar issen N.V.,  van wie mr. C.W.J. Raaimakers als advocaat wordt gesteld en
als zodanig zal  optreden.

- Mr. J.T.A.J. (Hans) van der Ven, verantwoordel i jk gemeentesecretar is van de gemeente
Heusden, Jul ianastraat 34, 5251 ED Vl i jmen (Nederland);

-  Debbie Gronnak-Beset, ,  verantwoordel i jk jur ist  van de gemeente Heusden, Jul ianastraat 34,
525í ED Vl i jmen (Nederland);  Dirkzwaqer advocaten & notar issen N.V.,  Van Schaeck-
Mathonsingel 4,  6512 AN Ni jmegen (Nederland);

- Mr. C.W.J. Raaimakers, verantwoordelijk advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen
N.V.,  Van Schaeck- Mathonsingel 4,  6512 AN Ni jmegen (Nederland);

- Mr. W.F.L. (Wilma) van der Bruqqen, verantwoordelijk bewaarder van het kadaster,
Hofstraat 110,7311 KZ Apeldoorn (Nederland);

-  Dhr.  T. Bei ier,  verantwoordel i jk landmeter van het kadaster,  Kennedyplein 101, 5611 ZS
Eindhoven (Nederland);

- Mevr. C.J. Klerks-Dubois, griffier/contactpersoon rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan
B, 5223 BA's-Hertogenbosch (Nederland);

-  mr. A.H.L. Roosmale Nepveu, behandelend rechter rechtbank Oost-Brabant,
Leeg hwaterlaan 8, 5223 B A's-Hertogen bosch (Nederland );

strafaangifte gedaan bij Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, Wolstraat 66 bus '1,
'1000 Brussel (België) vanwege het plegen van onder meer de volgende grensoverschri jdende
misdri jven:

- Valsheid in autenthieke en openbare seschri f ten: art .  194, 195, 1 96 en 197 Strafwetboek;
- Deelname aan een cr iminele orqanisat ie:  art .  324bis en 324ter Strafwetboek;
- Diefstal en Afpersinq: art.461 tlm 467 Strafwetboek;
- Knevelarii: art. 243 Strafwetboek;
- Samenspannins van ambtenaren: art233 Vm 236 Strafwetboek;
- Werken vanuit een criminele orqanisatie: artikel 324bis en 324ter Strafwetboek;

die vol ledig zi jn toe te schri jven aan de Belqische Staat.

Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw van deze sommatie aan de publiekrechtelijke rechtspersoon
gemeente Heusden, voor deze burgemeester en wethouders van Heusden, namens deze
burqemeester Jan Hamminq van de gemeente Heusden (Nederland) vindt u hieronder ingelast
(vanaf blz.  3 Um 19) onze bi j  aangetekende br ief  d.d. 3 augustus 201 5 (Stuk 16),  kenmerk:
Schreu/03082015/ Strafaangifte, verstuurde strafaangifte aan Frédéric Van Leeuw, federaal
procureur des konings, Wolstraat 66 bus I  ,  1000 Brussel (Belgié) met bi jbehorende '15 stukken aan
feitelijke en wettelijke onderbouw.
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Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9a, 549í XD,
Sint-Oedenrode (NL)
e-mai l :  ekc.avan rooi i@qmail .com

Ons kenmerk: Schreu/03082015/ Strafaanoifte

Aantekenen met ontvanqstbevestiqinq

Aan: Frédéric Van Leeuw
federaal procureur des konings
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,
(federaal.parket@just.fgov. be)

Zonhoven: 3 augustus 201 5

Strafaanqifte tegen de volqende personen:

- Publiekrechteli ike rechtspersoon qemeente Heusden (Nederland), zetelende te (5251 ED) Vli jmen
aan het adres Julianastraat 34, voor deze zaak woonplaats kiezende te Nijmegen aan de Van Schaeck-
Mathonsingel 4 (Postbus 55, 6500 AB) ten kantore van Dirkzwager advocaten & notarissen N.V., van
wie mr. C.W.J. Raaimakers als advocaat wordt gesteld en als zodanig zal optreden.

- Mr. J.T.A.J. (Hans) van der Ven, verantwoordeli jk gemeentesecretaris van de gemeente Heusden,
Julianastraat 34, 5251 ED Vli jmen (Nederland);

- Debbie Gronnak-Beset,, verantwoordeli jk jurist van de gemeente Heusden, Julianastraat 34, 5251 ED
Vlijmen (Nederland);

- Dirkzwaqer advocaten & notarissen N.V., Van Schaeck- Mathonsingel 4,6512 AN Nijmegen
(Nederland);

- Mr. C.W.J. Raaimakers, verantwoordeli jk advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen N.V., Van
Schaeck-  Mathonsingel  4,6512 AN Ni jmegen (Neder land) ;

- Mr. W.F.L. (Wilma) van der Bruqoen, verantwoordeli jk bewaarder van het kadaster, Hofstraat 1 10,
731 1 KZ Apeldoorn (Nederland);

- Dhr. T. Beiier, verantwoordeli jk landmeter van het kadaster, Kennedyplein 101, 561 1 ZS Eindhoven
(Neder land) ;

- Mevr. C.J. Klerks-Dubois, griff ier/contactpersoon rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8,5223
BA's-Hertogenbosch (Nederland);

- mr. A.H.L. Roosmale Nepveu, behandelend rechter rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan 8,5223
BA's-Hertogenbosch (Neder land) ;

vanwege het plegen van onder meer de volgende grensoverschrijdende misdrijven:

- Valsheid in autenthieke en ooenbare qeschriften: aí.. 194, 195, 196 en 197 Strafwetboek,
- Deelname aan een criminele orqanisatie: art. 324bis en 324ter Strafwetboek;
- Diefstal en Afpersinq: art. 461 Um 467 Strafirvetboek;
- Knevelarii: art.243Strafirvetboek;
- Samenspanninq van ambtenaren: art233 Vm 236 Strafwetboek;
- Werken vanuit een criminele orqanisatie: artikel 324bis en 324ter Strafiryetboek;

legens:
- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland);
- G.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30,5154 AP Elshout (Nederland);
- A.F.L.M. Schreuder, De Vutter 3,5251 BD 's-Hertogenbosch(Nederland);

die woonplaats kiezen bij hun gemachtigde A.M.L. van Rooii. Hazendansweg 364 3520 Zonhoven, directeur
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V, met ondernemingsnummer: 160901 ' l 1, gevestigd op het adres 't

Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), die als gevolg van een door K. MOREL, griff ier-hoofd van
dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen, Correctionele griff ie, Kamer van Inbeschuldigingstell ing,
Gerechtsgebouw, Waalsekaai25A,2000 Antwerpen gepleegd misdrijf 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, over geen Belgische identiteitskaart beschikt
en waaryan het Nederlandse paspoort al vanaf 1 1 juli 2013 is verlopen.

Deze strafaanqifte bevat 18 paqina's met de stukken 1 Um 15, totaal: 133 pagina's
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Geachte procureur des konings Fréderic Van Leeuw,
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De volgende natuurl i jke personen en rechtspersonen:
- P.F.M. Schreuder,  Haarsteegsestraat 97, s2s4 Jp Haarsteeg (Nederland);
-  C.A.P.M. Schreuder,  Kerkstraat 30, 5154 Ap Etshout (Nederland);
-  A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3,  52S1 BD 's-Hertogenbosch(Nederland);

die woonplaats kiezen bi j  hun gemacht igde A.M.L. van Rooi i ,  Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven,
directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V, met ondernemingsnummer: 1609011'1, gevest igd
op het adres ' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland),  die als gevolg van een door K.
MOREL, griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen, Correctionele griffie, Kamer
van Inbeschuldigingstelling, Gerechtsgebouw, Waalsekaai 25A, 2000 Antwerpen gepleegd misdrijf
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 Rijksregister van een
land, over geen Belgische ident i tei tskaart  beschikt  en waarvan het Nederlandse paspoort  al  vanaf 11
jul i  20'13 is ver lopen.

doen hierbij strafaangifte tegen:

- Publ iekrechtel i ike rechtspersoon qemeente Heusden (Nederland),  zetelende te (5251
ED) Vlijmen aan het adres Julianastraat 34, voor deze zaak woonplaats kiezende te Nijmegen
aan de Van Schaeck- Mathonsingel 4 (Postbus 55, 6500 AB) ten kantore van Dirkzwager
advocaten & notarissen N.V., van wie mr. C.W.J. Raaimakers als advocaat wordt gesteld en
als zodanig zal  optreden.

- Mr. J.ï.A.J. (Hans) van der Ven, verantwoordelijk gemeentesecretaris van de gemeente
Heusden, Jul ianastraat 34, 5251 ED Vl i jmen (Nederland);

-  Debbie Gronnak-Beset, ,  verantwoordel i jk jur ist  van de gemeente Heusden, Jul ianastraat 34,
5251 ED Vl i jmen (Nederland);  Dirkzwaqer advocaten & notar issen N.V.,  Van Schaeck-
Mathonsingel 4,  6512 AN Ni jmegen (Nederland);

- Mr. C.W.J. Raaimakers, verantwoordelijk advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen
N.V.,  Van Schaeck- Mathonsingel 4,  6512 AN Ni jmegen (Nederland);

- Mr. W.F.L. (Wilma) van der Bruqqen, verantwoordelijk bewaarder van het kadaster,
Hofstraat 110,7311 KZ Apeldoorn (Nederland);

-  Dhr.  T. Bei ier,  verantwoordel i jk landmeter van het kadaster,  Kennedyplein 101, 5611 ZS
Eindhoven (Nederland);

- Mevr. C.J. Klerks-Dubois, griffier/contactpersoon rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan
8, 5223 BA's-Hertogenbosch (Nederland);

-  mr. A.H.L. Roosmale Nepveu, behandelend rechter rechtbank Oost-Brabant,
Leeghwaterlaan 8, 5223 BA 's-Hertogenbosch (Nederland);

vanwege het plegen van onder meer de volgende grensoverschri jdende misdri jven:

- Valsheid in autenthieke en openbare qeschri f ten: art .  194, 195, 196 en 197 Strafwetboek;
- Deelname aan een criminele orsanisatie: art. 324bis en 324ter Strafwetboek;
- Diefstal en Afpersinq: art.461 tlm 467 Strafwetboek;
- Knevelarii: art'243Strafwetboek;
- Samenspannins van ambtenaren: art233 Um 236 Strafwetboek;
- Werken vanuit een criminele orsanisatie: artikel 324bis en 324ter Strafwetboek;

die vol ledig zi jn toe te schri jven aan de Belgische Staat.

Feiteli ike en wetteli 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:

- Brief d.d. 28 juli 2015 (met bijbehorende stukken), dossiernummer: 5029728, van advocaat
mr. C.W.J. Raaimakers Dirkzwageradvocaten & notar issen N.V. te Ni jmegen, aan de heer
A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3,5221 BD's-Hertogenbosch (Stuk 13);

- Dagvaarding in kort geding van de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusden
(Nederland), betekend op 28 juli 2015, aan P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP
Haarsteeg (Nederland),  C.A.P.M. Schreuder,  Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland) en
A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3,  5251 BD 's-Hertogenbosch (Nederland) (Stuk 14);
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te
beschouwen.

Deze jegens P.F.M. Schreuder,  Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland),  C.A.P.M.
Schreuder,  Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland) en A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3,  5251 BD's-Hertogenbosch (Nederland) in Nederland gepleegde misdri jven zi jn vol ledig toe te schri jven aan de
door K. MOREL, griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen, Correctionele grifÍie,
Kamer van Inbeschuldigingstel l ing, Gerechtsgebouw, Waalsekaai 25A,2000 Antwerpen, 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 Rooij Holding B.V. en de politieke partij De Groenen (met haar hoofdzetel in Utrecht), afdeling
SintOedenrode en al le personen, bedri jven, instant ies e.d. die daarmee een directe of indirecte
betrokkenheid hebben, waaronder al le cl iènten van het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  gepleegde
misdri jven, waarvan wi j  bi jaangetekende br ief  d.d.31 jul i2015 reeds strafaangif te hebben gedaan bi j
Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings, namens deze Eric Bisschop, adjunct-federale
procureur,  Wolstraat 66 bus '1,  1000 Brussel,  welke u hieronder vindt ingelast.

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 ontvanqstbevestiqi nq

Aan: Frédéric Van Leeuw
federaal procureur des konings
Namens deze Eric Bisschop
Adjunctfederale procureur
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,
(federaal. oarket@iust.fqov. be)

Zonhoven:  31 ju l i2015
Ons kenmerk: AvFi/31 07 2015/ Strafaangifte

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

De volgende natuurlijke personen en rechtspersonen:

Strafaangifte teqen de volqende persoon;

- K. MOREL, griff ier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen, Correctionele griff ie, Kamer
van Inbeschuldigingstell ing, Gerechtsgebouw, Waalsekaai 25A, 2000 Antwerpen;

vanwege het plegen van onder meer de volgende grensoverschrijdende misdrijven:

- Valsheid in autenthieke en openbare qeschriften: art. 194, 195, 196 en 197 Strafi,vetboek;
- Deelname aan een criminele orqanisatie: art. 324bis en 324ter Strafwetboek;
- Diefstal en Afoersinq: art.461 tlm 467 Strafi,vetboek;
- Knevelarii:. art.243Strafwetboek;
- Samenspanninq van ambtenaren: art233 tlm 236 Strafwetboek;
- Werken vanuit een criminele orqanisatie: artikel 324bis en 324ter Strafi,vetboek;

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 Administratiekantoorvan 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 Ecolooisch Kennis Gentrum B.V.

Deze strafaanqifte bevat 1 1 paqina's met de stukken ' l Um '12, totaal: 73 pagina's
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1' Van Rooi i .  Adrianus Marius Lambertus, die als gevolg van het in deze strafaangif te fei tel i jk
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 rijksregister van een land,
waarmee de Belgische Staat vanaf 1 januari  20'11 tot  op heden in zeer erge mate het
BENELUX.VERDRAG en het HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE
UNIE heeft overtreden en dat ook in de toekomst blijft doen als daartegen niet strafrechtelijk
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 zijvanaf 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 9-9A,
5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland);

4. Het Ecoloqisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer: 16090'111, met als
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres 't Achterom 9A, 5491
XD Sint-Oedenrode (Nederland);

5. Van Rooi i  Holdinq B.V.,  met ondernemingsnummer:17102683, met als bestuurder A.M.L.
van Rooi j ,  vanaf 5 maart '1998 gevest igd op het adres' t  Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland);

6. St icht inq Administrat iekantoor van Rooi i  Holdinq B.V.,  met ondernemingsnummer:
17154479, 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);
7. Politieke Groeperinq De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, met als

voorzitterA.M.L. van Rooij, gevestigd op het adres 't Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode
(Nederland);

doen hierbij strafaangifte tegen K_W.BEI, griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te
Antwerpen, Correct ionele gr i f f ie,  Kamer van Inbeschuldigingstel l ing, Gerechtsgebouw, Waalsekaai
254, 2000 Antwerpen, vanwege het plegen van onder meer de volgende grensoverschrijdende
misdri jven:

- Valsheid in autenthieke en openbare qeschri f ten: art .  194, 195, 196 en 197 Strafwetboek;
- Deelname aan een criminele orqanisatíe: art. 324bis en324Íer Strafwetboek'
- Diefstal en Afpersinq: art. 461 tlm 467 Strafwetboek;
- Knevelarii: art. 243 Strafwetboek;
- Samenspanninq van ambtenaren arl233 Vm 236 Strafwetboek;
- Werken vanuit een criminele oroanisatie: artikel 324bis en 324ter 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 8.V.,  St icht ing
Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke partij 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.

Feiteli ike en wetteli ike onderbouw strafaangifte:

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. De op 1 januari  201 1 door A.M.L. van Rooi j  (huurder) mede namens zi jn echtgenote J.E.M.
van Rooij van Nunen met Davy Drill ieux (verhuurder) gesloten huurovereenkomst, welk
overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 januari2Ol l  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 (Belgiê) vanaf 1 januari 201'1
gebruiken als hoofdverblijfplaats (Stuk í).
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2. Arrest nr. 13012012 van 25 oktober 20í 2 (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: 20141RK116, van 18 juni  2015 van het Hof van beroep Antwerpen waarin
onherroepelijk is beslist dat Van Rooij Adrianus samen met zijn echtgenote Van Nunen
Johanna beiden samenwonen in hun woning op hun hoofdverbl i j fp laats Hazendansweg 36A,
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 hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Stuk a).

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
Antwerpen en Hof van Cassatie van België. Dat geldt dus ook voor K. MOREL, griffier-hoofd van
dienst bi j  het Hof van beroep te Antwerpen, Correct ionele gr i f f ie,  Kamer van Inbeschuldigingstel l ing,
Gerechtsgebouw, Waalsekaai 25A, 2000 Antwerpen.
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:

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

.  het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  met ondernemingsnummer 16090'111,
gevestigd 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 van22 mei2014 van:

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

.  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 januari  2011 beiden
wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgié); is
vanaf l  januari  2012 onder de naam Camping en Pensionstal  "Dommeldal"
doorgegaan als eenmanszaak, met vest igings-nummer: 000015269639, 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: 1609011'1, gevest igd
op het 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 (Belgié);

.  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,
gevestigd op het adres 't Achterom 9, 549'l XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met
als gemacht igd bestuurder A.M.L. van Rooi j ,  vanaf '1 januari  2011 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).
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In 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 12 juni  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 januari2011 wonen op hun hoofdverbl i j fp laats
Hazendansweg 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 namelijk geen valsheid in geschrift. Ook K. MOREL, griffier-hoofd van dienst bij het HoÍ van
beroep te Antwerpen, Correctionele griffie, Kamer van lnbeschuldigingstelling, Gerechtsgebouw,
Waalsekaai 25A,2000 Antwerpen heeft zich hieraan te houden.

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

7. De AKTE VAN HOGER BEROEP (nummer Akte:7612015), Repertorium Griffie: 54212015,
van 7 jul i  2015 opgemaakt door Gri f f ier CHRISTEL JAENEN, van de Pol i t ierechtbank
Limburg, afdel ing Hasselt ,  waarin let ter l i jk de volgende tekst staat opgenomen (Stuk 7):

AKTE VAN HOGER BEROEP

Op dinsdag zeven juli tweeduizend vijftien ter griffie van de Politierechtbank 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 8.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 36A,

beklaagde,

die verklaart hoger beroep in te stellen tegen een vonnis door voormelde rechtbank
uitgesproken op 4 februari  2015 vonnisnummer 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
opgestelde AKTE VAN HOGER BEROEP. Dat geldt dus ook voor K. MOREL, griffier-hoofd van dienst
bij het Hof van beroep te Antwerpen, Correctionele griffie, Kamer van Inbeschuldigingstelling,
Gerechtsgebouw, Waalsekaai 254, 2000 Antwerpen.

K. MOREL, griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen, Correctionele griffie, Kamer
van lnbeschuldigingstelling, Waalsekaai25A,2000 Antwerpen trekt zich niets aan van:

. Geregistreerde huurovereenkomsten in overeenstemming met de Belgische Huurwet;

. Onherroepelijke arresten van het Belgisch Grondwettelijk Hof, Hof van het beroep Antwerpen
en Hof van Cassatie van Belgiti;



.  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 ;

.  De AKTE VAN HOGER BEROEP (nummer Akte: 76/20'15),  Repertor ium Gri f f ie:  54212015,
van 7 jul i  20'15 opgemaakt door Gri f f ier CHRISTEL JAENEN, van de Pol i t ierechtbank
Limburg, afdel ing Hasselt ;

en blijft tot de dag van vandaag een dictatoriale macht uitoefenen boven alle rechtbanken van Eerste
Aanleg, Arbeidsrechtbank, Arbeidshof, Hof van Beroep, Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en Raad
van State in België, als ook de Belgische Staat en vanuit  België ook over al le rechtbanken,
gerechtshoven, Hoge Raad en Raad van State in Nederland, als ook de Staat der Nederlanden
zonder dat daartegen door Procureur-Generaal Patrick Vandenbruwaene bij het hof van beroep in
Antwerpen strafrechtelijk 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. 1 5 september 2014
(parketnummer:20141RP1115) aan de Procureur des Konings, rechtbank van eerste aanleg,
Gerechtsgebouw Bolivarplaats 20 bus 1, 2000 Antwerpen ook een dictatoriale macht over Procureur-
Generaal Patrick Vandenbruwaene heeft verkregen (Stuk 8).

Hof van beroep te Antwerpen
Correctionele griffie, Kamer van I nbeschuldigingstelling
Gerechtsgebouw, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen
A lgen .een  +323247  9711
www.juridat. be/beroep/antwerpen

2014tRPt115,Kt_2.
Aangetekend
Aan de Procureur des Konings
Rechtbank van eerste aanleg
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20 bus 1
2000 Antwerpen

uw kenmerk ons kenmerk Antwerpen
GRUYTERS 13/568 (notit ienr.) 2014/R1V1 I 5 (parketnummer) 15 september 2014

/ (rep.nr.)

bii laoeÍn) rechtstreeks fax
1 ' - '  

'  + 3 2 3 2 4 7 9 7 9 7  + 3 2 3 2 4 7 9 7 8 1

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.

Hoogachtcnd

i í i t l ic r - t  l txr l i l  v :ut  d icr ts l
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ln bovengenoemde brief d.d. 15 september 2014 (parketnummer: 20'14lRPl115\ aan de Procureur des
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 Lambertus. heeft in Belqië noch in het buitenland een
gekende woon plaats. verbl i ifplaats. noch qekozen woon plaats.

Procureur des konings M. Van de Werf 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: 2014lPGN2192) 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):

Procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene bij het Hof van beroep te Antwerpen heeft deze door
griffier-hoofd van dienst K. MOREL valselijk verkregen "betekeninq bericht op onbekende woonst"
van procureur des konings M. Van de Werf van Antwerpen van A.M.L. van Rooij 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 bevolkingsreqisters is inqeschreven als hebbende
aldaar zijn hoofdverblijf "

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.

PARKET
VAN DE

PROCUREUR DES KONINGS
ANTWERPEN

AFDELING - ANTWERPEN

O.Ref: OW 576112014 Antwerpen,29 Sep 2014
Bureel R - telefoon: 03/257 9086
Contactpersoon: E IlLE4S
U.Ref :  2014lPGN2192
Bijlage : betekeninq bericht op onbekende woonst

(Conform ar t .40 GW)

Mijnheer de Procureur-generaal,

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

De Procureur des Konings,

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

í /
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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, 549í XD Sint-Oedenrode (Nederland), de woning waarvan
A.M.L. van Rooi j  de eigenaar is,  maar waarvan al le eigendommen ui t  de woniÀg als ook de
woning zelf zijn gestolen.

Dit  betekent dat gr i f f ier-hoofd van dienst K. MOREL het vanaf 5 jul i  1g79 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 griffier-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 België noch in het bui tenland een
gekende woonplaats, verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft, kan A.M.L. van Rooij op zijn
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 zijn echtgenote) niet over een Belgische identiteitskaart beschikken en vanaf '1 1 juli 2013 ook niet
meer over een rechtsgeldig Nederlands paspoort  beschikt ,  waardoor hi j  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
2011 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 l januari 20'1 I inschrijft in het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische rijksregister en aan hen vanaf 1
januari 2011 met terugwerkende kracht een Belgische identiteitskaart verstrekt, als wonende op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waartoe deze twee verantwoordelijke
ministers op grond van bovengenoemde feitelijke bewijsstukken wettelijk verplicht zijn.

Wat hiervan de gevolgen zijn voor de cliënten 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 i2015 van een
drietal  Nederlandse cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. met de vermelding dat er nog
veel meer cl iënten zul len volgen (Stuk 10):

stff VOLMACHT
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode (NL)
e-mai l :  ekc.avanrooi i@qmai l .com 31 iu l i  2015

Ondergetekenden:
- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland);
- C.A.P.M. Schreuder, Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland);
- 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 ' l januari 202O af) wonen op hun
hoofdverbli jfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in overeenstemming met hun geregistreerde
huurovereenkomst maar vanwege partijpolitieke corruptie in België vanaf 2810812013 zijn uitgeschreven uit het
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven met als gevolg:

rÀ
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- dat A'M.L. van Rooii vanaÍ 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 vanaf 1 januari 2011 in te schrijven in hót
bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en aan hen vanaf 1 januari 2011 met terugwerkende kracht een
Belgische identiteitskaart te verstrekken, als wonende op hun hoofdverbli jfplaats Hazendánsweg 36A, 3520
Zonhoven overeenkomstig hun geregistreerde huurovereenkomst, waartoe zij wettelijk verplichizijn.

Als gevolg daarvan zit A.M.L. van Rooij, mede vanwege zijn vanaf 11 juli 2011 verlopen paspoort, gevangen in
België en kan vanuit zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. vanaf 1 januari 2011 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, waaryoor oe
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 ' l  januari 2011 zijn
ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische ri jksregister, als wonende
op hun hooídverbli jfplaats Hazendansweg 36A, 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 Inbeschuldigingstelling, 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 Belgiê als volgt juridisch 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.

Over dergelijke binnen België geregistreerde bewoners staat in art. 40 Gerechtelijk Wetboek voor
derden letterl i j k de vol ge nde wettel ij ke verpl ichti ng voorgeschreven :

Art.40 Ger.W.

Heeft  de betrokkene in Belqië noch in het bui tenland een qekende woonplaats.
verbliifplaats. noch qekozen woonplaats. dan wordt de betekeninq qedaan aan de
procureur des konings in wiens rechtsqebied de rechter die van de vorderinq kennis
moet nemen of heeft qenomen. zittinq houdt; is of wordt er geen vordering voor de
rechter gebracht,  dan geschiedt de betekening aan de procureur des Konings in wiens
rechtsgebied de verzoeker zijn woonplaats heeft of, indien hii qeen woonplaats in
Belqië heeft .  aan de procureur des Koninqs te Brussel.

Derden hebben vanaf 17 juni  2015 Um 25 jul i  2015 maar l iefst  g7 maal art .  40 Gerechtel i jk Wetboek
overtreden. Dit met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij (als ook zijn 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 wettel i jk bewi js daarvan vindt u bi jgevoegd onze aangetekende br ief  d.d. 25 jul i  2015
(kenmerk: Stukken/25072015151.71-97) aan Federaal procureur des Koning Frédéric Van Leeuw,
Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1 , 1000 Brussel (Stuk 11). Wij verzoeken u kennis te nemen van
de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.
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Als reactie op deze aan Federaal procureur des Koning Frédéric Van Leeuw verstuuroe
aangetekende brief d.d. 25 juli 2015 (kenmerk: Stukken/250720151Slt.71-97) ontvingen wij 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
beroep, Waalse Kaai,  2000 Antwerpen met de volgende hieronder ingelaste inhoud (Stuk i2).

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 bijzondere hoogachting

Voor de federale procureur,

Eric Bisschoo
Adjunct-federale procu reur

Naar aanleiding hiervan heeft ondergetekende A.M.L. van Rooij 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 Inbeschuldigingstel 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 Belgiê en Nederland explosief zal  groeien.

Wij hebben adjunct-federale procureur Eric Bisschop vervolgens verteld dat hij er enkel maar voor
behoeft 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  2011 inschri jven in het bevolkingsregister van de
gemeente Zonhoven en het Belgische Ri jksregister en aan hen vanaf I  januari  2011 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
Inbeschuldigingstelling, die Procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene volledig in zijn dictatoriale
macht heeft, deze strafaangifte te doen bij Frederic Van Leeuw, federaal procureur des konings,
namens deze Eric Bisschop, Adjunct-federale procureur Wolstraat 66 bus '1,  1000 Brussel.  Dit
omdat dit kennelijk de enige mogelijkheid is om deze gigantisch grote grensoverschrijdende misdaad
in België en Nederland niet explosief te laten groeien, welke de Belgische en Nederlandse
belastingbetalers honderden miljoenen euro's exlrazal 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
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A.M.L van Rooi j
Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1,
1000 Brusse l  (Ar t .40  Ger .  W. )

r " ' '
/ ,  , t . :

/ L.U'I '
L u
l /\-./

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
't Achterom 9
5491 XD Sint-Oedenrode
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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.t.  van Rooi j  en zi jn echtgenote J.E.M. van Nunen op de e-mai l  adressen:
ekc.avanrooi i@qmail .com en a.vanrooi j4S@qmail .com en de.qroenen.belqie@qmail .com.

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 dooitoedoen
van griffier-hoofd K. MOREL nog als volgt juridisch te boek staan:

VAN ROOIJ Adrianus Marius Lambertus (als ook zi in echtoenote 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.avanrooi j@qmail .com en
a.vanrooi j48@qmail .com en de.groenen. belgie@qmail .com, verbl i jven wi j ;

Hoogachtend,

J .E .M.  van Nunen
Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1,
1000 Brusse l (Ar t .40  Ger .  W. )

.: 
;J

, " ,  , t , , / '
i  |  ) U /)

! .\ -

Camping en Pensionstal  "Dommeldal"
't Achterom 9-94,
5491 XD Sint-Oedenrode
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Van Rooi j  Holding 8.V.,  St icht ing Administrat iekantoor van Rooi j  Holding 8.V.,'t Achterom 9A 't Achterom 9A,
5491 XD Sint-Oedenrode 5491 XD Sint-Oedenrode
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Pol i t ieke Groepering De Groenen, afdel ing Sint-Oedenrode;
't Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode

Bi ibehorende stukken:
-  (S tuk  1) :  De op  1 januar i2011 doorA.M.L .  van  Roo i j (huurder )  met  DavyDr i l l i eux

(verhuurder) gesloten huurovereenkomst (6 blz.) ;
-  (Stuk 2):  Arrest nr.13012012van25 oktober 20'12 (rolnummer: 5464)van het Belgisch

Grondwettelijk Hof (a blz.);
-  (Stuk 3):  Arrest,  rolnummer: 2O14lRKl16, van 18 juni  2015 van het Hof van beroep Antwerpen

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

(11  b lz . ) ;
- (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 12juni 2013 in de zaak met Not i t ienummer. HA21.99.213-13 en
dossiernummer: 13/568 (4 blz.) ;
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-  (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 Notitienummer: HA21.99.291114 en
dossiernummer: 141808 (2 blz.) ;

- (Stuk 7): De AKTE VAN HOGER BEROEP (nummer Akte:7612015), Repertorium Griffie:
54212015, van 7 juli 2015 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 (parketnummer: 20141RP111 5) 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:  20141PGN2192) 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 i2015 aan het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  namens deze haar
directeur A.M.L. van Rooi j  (1 blz.) ;

-  (Stuk 11):  Aangetekende br ief  d.d. 25 jul i  2015 (kenmerk: Stukken/2507201515t.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 12):  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.degroenen.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.degroenen.eu) op internet worden geplaatst.

Het gevolg van deze door_K. MO.BEL, griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen,
Correctionele griffie, Kamer van Inbeschuldigingstelling, Gerechtsgebouw, Waalsekaai 254, 2000
Antwerpen, gepleegde misdri jven is:

-  dat gemacht igde 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, vanaf 1 januari  2011, geen
Belgische identiteitskaart heeft als wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364,
3520 Zonhoven (België)en vanaf 11 jul i2013 niet meer over een rechtsgeldig Nederlands
paspoort beschikt, waarmee hij vanaf die tijd in gevangenschap leeft in België en als EU-burger
de grens naar Nederland of andere landen van de Europese Unie niet meer over kan;

- dat als gevolg daarvan al le eigendommen van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. op hun
vest igingsplaats ' t  Achterom 9A, 549í XD SintOedenrode (Nederland) zi jn gestolen, als ook de
woningen op het adres ' t  Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode van eigenaar A.M.L. van
Rooi jwaarin het Ecologisch Kennis Centrum B.V. is gevest igd, als ook de dossierstukken van
cl iënten van het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  als ook de br ievenbussen, waardoor het
Ecologisch Kennis Centrum B.V. al  vanaf 18 februari2015 geen post meer kan ontvangen;

waarvoor de Belgische Staat volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Het gevolg van deze door K. MOREL, griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen,
Correctionele griffie, Kamer van Inbeschuldigingstelling, Gerechtsgebouw, Waalsekaai 254, 2000
Antwerpen, gepleegde misdri jven is:

-  dat gemacht igde A.M.L. van Rooi j  haar cl iënten P.F.M. Schreuder,  C.A.P.M. Schreuder en
A.F.L.M. Schreuder in de vele rechtszaken in Nederland vanaf '1 januari  2011 tot op heden niet
heeft kunnen bijstaan, waardoor zijdezezaken hebben verloren, terwijl zij die anders hadden
gewonnen, waarui t  een geld- en eigendom stelende cr iminal i tei t  is ontstaan van een gigant isch
grote omvang, waarvoor de Belgische Staat verantwoordelijk en aansprakelijk is;
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-  dat onderhavige kort  geding dagvaarding d.d. 28 jul i  2015 (Stuk 1a) in de zaak met als
kenmerk: ClOl1296814lKG ZA 151475 (Stuk 13), welke is geagendeerd op donderdag 6
augustus 2015 om '1í :00 uur het gevolg is van een valsel i jk verkregen vonnis d.d. 26 februari
2015 in zaaknummer: 324383B (rolnummer: CV EXPL 14-6295),  waarin is ui tgesproken dat ing.
A.M.L. van Rooi j  de gemacht igde is van haar cl i i inten P.F.M. Schreuder,  C.A.P.M. Schreuder
en A.F.L.M. Schreuder.  Dit  met de wetenschap dat ing. A.M.L. van Rooi j  als gevolg van
bovengenoemde door griffier-hoofd van dienst K. Morel gepleegde misdrijf als EU-burger vanaf
28 augustus 2013 in geen enkel land binnen de Europese Unie staat ingeschreven in een
bevolkingsregister van een gemeente of Ri jksregister van een land, vanaf 1 januari  2011 niet
beschikt over een identiteitskaart op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven (België) en vanaf 11 juli 2013 ook niet meer beschikt over een rechtsgeldig
Nederlands paspoort, betekent dat als gevolg daarvan sprake is van processuele nietigheid van
het onderl iggende vonnis d.d. 26 februari  2015 in zaaknummer: 3243838 (rolnummer: CV EXPL
14-6295) waarin ing. A.M.L. van Rooij als gemachtigde staat vernoemd;

waarvoor de Belgische Staat volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Het gevolg van deze door K. MOREL, griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen,
Correctionele griffie, Kamer van Inbeschuldigingstelling, Gerechtsgebouw, Waalsekaai 25A,2000
Antwerpen, gepleegde misdri jven is:

-  dat betreffend processueel niet ig vonnis d.d. 26 februari  2015 in zaaknummer3243838
(rolnummer: CV EXPL 14-6295) door:

.  Publ iekrechtel i ike rechtspersoon qemeente Heusden (Nederland),  zetelende te
(5251 ED) Vlijmen aan het adres Julianastraat 34, voor deze zaak woonplaats kiezende
te Ni jmegen aan de Van Schaeck- Mathonsingel 4 (Postbus 55, 6500 AB)ten kantore
van Dirkzwager advocaten & notar issen N.V.,  van wie mr. C.W.J. Raaimakers als
advocaat wordt gesteld en als zodanig zal optreden.

o Mr. J.T.A.J. (Hans) van der Ven, verantwoordelijk gemeentesecretaris van de gemeente
Heusden, Jul ianastraal 34, 5251 ED Vl i jmen (Nederland);

r  Debbie Gronnak-Beset, ,  verantwoordel i jk jur ist  van de gemeente Heusden,
Jul ianastraat 34, 5251 ED Vl i jmen (Nederland);

.  Dirkzwaqer advocaten & notar issen N.V.,  Van Schaeck- Mathonsingel 4,  6512 AN
Nijmegen (Nederland);

. Mr. C.W.J. Raaimakers, verantwoordelijk advocaat bij Dirkzwager advocaten &
notar issen N.V.,  Van Schaeck- Mathonslngel 4,  6512 AN Ni jmegen (Nederland);

. Mr. W.F.L. (Wilma) van der Bruqgen, verantwoordelijk bewaarder van het kadaster,
Hofstraat 110,7311 KZ Apledoorn (Nederland);

.  Dhr.  T. Bei ier,  verantwoordel i jk landmeter van het kadaster,  Kennedyplein 101, 561'1 ZS
Eindhoven (Nederland);

o Mevr. C.J. Klerks-Dubois, griffier/contactpersoon rechtbank Oost-Brabant,
Leeghwaterlaan 8, 5223 B A's-Hertogenbosch (Nederland );

.  mr, A.H.L. Roosmale Nepveu, behandelend rechter rechtbank Oost-Brabant,
Leeghwaterlaan 8, 5223 BA 's-Hertogenbosch (Nederland);

als rechtsgeldig wordt gebruikt, waardoor van hen allen een grote criminele organisatie is gemaakt,
waarvoor de Belgische Staat volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is.

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
blijven 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.

Over dergelijke binnen Belgiê geregistreerde bewoners staat in art. 40 GerechtelijkWetboek voor
derden letterlijk de volgende wettelijke verplichting voorgeschreven:
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Art.40 Ger.W.

Heeft  de betrokkene in Belqië noch in het bui tenland een qekende woonplaats.
verbliifplaats. noch gekozen woonplaats. dan wordt de betekenino qedaan aan de
Procureur des konings in wiens rechtsqebied de rechter die van de vordering kennis
moet nemen of heeft oenomen. zittino houdt; is of wordt er geen vordering voor de
rechter gebracht,  dan geschiedt de betekening aan de procureur des Konings in wiens
rechtsgebied de verzoeker zijn woonplaats heeft of, indien hii qeen woonptaats in
Belqië heeft .  aan de procureur des Konings te Brussel.

Derden hebben vanaf 1 7 juni 2015 tlm 2 augustus 2015 maar liefst 105 maal art. 40 Gerechtelijk
Wetboek overtreden. Dit met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij (als ook zijn
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. 2
augustus 2015 (kenmerk: Stukkenl02082015/St.97-'105) aan Federaal procureur des Konings Frédéric
Van Leeuw, Federaal Parket,  Wolstraat 66 bus'1, 1000 Brussel (Stuk 15).  Wijverzoeken u kennis te
nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

Onderdeze 105 or iginele stukken bevinden zich in iedergeval de volgende stukken die betrekking
hebben op de kort  geding dagvaarding d.d. 28 jul i  2015 in de zaak met als kenmerk: ClO11296814lKG
ZA 151475, die op 6 augustus 2015 om 11.00 uur door rechter mr. A.H.L. Roosmale Nepveu van de
rechtbank Oost-Brabant (Nederland) wordt behandeld:

- (Stuk 5) Brief d.d. 9 juni 201 5, dossiernummer: 5029728, van Dirkzwager advocaten &
notar issen te Ni jmegen aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. t .a.v.  ing. A.M.L. van Rooi j ,
Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België)(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 364, 3520 Zonhoven (België)( in grote wit te A4 enveloppe);

-  (Stuk 100)Brief  d.d.22 jul i2015, dossiernummer: 5029728, van Dirkzwager advocaten &
notar issen te Ni jmegen aan Ecologisch Kennis Centrum B.V. t .a.v.  ing. A.M.L. van Rooi j ,
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)(in witte A5 enveloppe);

en naar verwachting ook nog een of meerdere aangetekende stukken die ondergetekende als
gemachtigde niet heeft kunnen verkrijgen, waarvoor Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des
konings, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,  persoonl i jk vol ledig verantwoordel i jk en aansprakel i jk is.
Daarmee is federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw onderdeel uit gaan maken van deze
gigant isch grote geld- en eigendom stelende misdaad bi j  P.F.M. Schreuder,  C.A.P.M. Schreuder en
A.F.L.M. Schreuder,  waarvoor de Belgische Staat onmiskenbaar verantwoordel i jk en aansprakel i jk is.

Gezien de ernst van bovengenoemde door K. MOREL, griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep
te Antwerpen en Frédéric Van Leeuw, federaal procureur des konings te Brussel, in België
gepleegde misdrijven, waardoor de in deze strafaangifte genoemde rechtspersonen, te weten:
publ iekrechtel i jke rechtspersoon gemeente Heusden, Mr. J.T.A.J. (Hans) van der Ven, Debbie
Gronnak-Beset, ,  Dirkzwager advocaten & notar issen N.V.,  Mr. C.W.J. Raaimakers, Mr. W.F.L. (Wilma)
van der Bruggen, Dhr.  T. Bei jer,  Mevr.  C.J. Klerks-Dubois en mr. A.H.L. Roosmale Nepveu in
Nederland de in deze strafaangifte feitelijk en wettelijk onderbouwde misdrijven jegens:

- P.F.M. Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland);
-  C.A.P.M. Schreuder,  Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland);
-  A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3,5251 BD 's-Hertogenbosch(Nederland);

hebben kunnen plegen, laten wij van deze strafaangifte aan Frédéric Van Leeuw, federaal procureur
des konings, Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel,  een kopie toekomen aan:

1. mr. A.H.L. Roosmale Nepveu, behandelend rechter rechtbank Oost-Brabant,
Leeghwaterlaan 8, 5223 B A's-Hertogen bosch (Nederland );

2. Mr. C.W.J. Raaimakers, verantwoordelijk advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen
N.V.,  Van Schaeck- Mathonsingel4,6512 AN Ni jmegen (Nederland);

3. Burqemeester en wethouders van Heusden, namens deze burgemeester Jan Hamminq,
Jul lanastraat34,525l ED Vl i jmen (Nederland),  die als bestuursorgaan hiervoor
verantwoordel ij k en aansprakel i jk zijn;
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4' Het bestuur van de Dienst van het Kadaster, namens deze voorzitter drs. Th. A. J.
Burmanie, postbus 9046 7300 GH Apeldoorn (Nederland),  die als bestuursorgaan hiervoor
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn;

met de sommatie om op grond van de inhoud van deze strafaangifte alle benodigde maatregelen te
treffen die ervoor zorgen dat de behandel ing van de kort  geding dagvaarding d.d. 28 jul i2015 in de
zaak met als kenmerk: Cl01l296B14lKG ZA 151475 op 6 augustus 2015 om 1 1 .00 uur door rechter mr.
A,H.L. Roosmale Nepveu van de rechtbank Oost-Brabant (Nederland) niet doorgaat en wordt
afgelast en dat aan ondergetekende oo ui ter l i ik 5 auqustus 2015 te hebben bevèst igd op de e-mai l
adressen: ekc.avanrooi j@qmail .com en a.vanrooi i48@qmail .com en de.qroenen.belqie@gmail .com.

Gaat ondanks bovengenoemde sommatie de behandel ing van het kort  geding door rechter mr. A.H.L.
Roosmale Nepveu van de rechtbank Oost-Brabant (Nederland) op 6 augustus 2015 om 1 1.00 uur
toch door, dan is er onmiskenbaar sprake van boze opzet van de in deze strafaangifte feitelijk en
wettelijk bewezen zware grensoverschrijdende misdrijven, gepleegd door in deze aangifte genoemde
(rechts)personen met instemming van de daarvoor verantwoordelljke besturen, te weten:
burgemeester en wethouders van Heusden en het bestuur van de dienst van het Kadaster in
Nederland. Tegen hen allen zal dan een aanvullende aangifte worden gedaan bij federaal procureur
des konings Frédéric Van Leeuw te Brussel (België).  Ter onderbouwing van die aanvul lende
strafaangifte zal onze bij aangetekende brief verstuurde (of met bewijs van ontvangst afgegeven)
sommatie aan hen worden overlegd.

De door P.F.M. Schreuder,  C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder aan het Ecologisch Kennis
Centrum 8.V.,  namens deze haar directeur ing. A.M.L. van Rooi j ,  getekende macht iging vindt u
bi jgevoegd (Stuk: 10).

Verzoek tot Strafrechtel iik Onderzoek.

Gezien de ernst van bovengenoemde in Nederland gepleegde misdri jven jegens P.F.M. Schreuder,
C.A.P.M. Schreuder en A.F.L.M. Schreuder,  die vol ledig zi jn toe te schi jven aan door K. MOREL
griffier-hoofd van dienst bij het Hof van beroep te Antwerpen, Correctionele griffie, Kamer van
Inbeschuldigingstel l ing, gepleegde misdri jven op kosten van de Belgische en Nederlandse Staat,
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
besl issing daarop te versturen aan de natuurl i jke personen A.M.L. van Rooi j  en zi jn echtgenote J.E.M.
van Nunen op de e-mai l  adressen: ekc.avanrooiÍ@qmail .com en a.vanrooi j48@qmail .com en
de.qroenen.belqie@gmail .com.

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 griffier-hoofd K. MOREL nog als volgt juridisch 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 woonolaats.
verbliifplaats, noch qekozen woonplaats.

ln afwachting op uw beslissing op deze strafaangifte te versturen naat onze e-mailadressen
ekc.avanrooi i@gmail .com en a.vanrooi j4S@gmail .com en de.groenen.belgie@qmail .com,
verblijven wij;

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze /// ,

I r  /
l w - /
1., /

./
Ing. A.M.L. van Rooi j ,
Directeur

(,/.
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Biibehorende stukken:
- (Stuk 1):  De op 1 januari  201 1 door A.M.L. van Rooi j  (huurder) met Davy Dri l l ieux

(verhuurder) gesloten huurovereenkomst (6 blz.) ;
-  (Stuk 2):  Arrest nr.  13012012 van 25 oktober 2012 (rolnummer: 5464) van het Belgisch

Grondwettelijk Hof (a blz.);
- (Stuk 3): Arrest, rolnummer: 2014Rru16, van íB juni 2015 van het Hof van beroep Antwerpen

(7 blz.) ;
-  (Stuk a):  Arrest nr.  P.14.1570.N van 4 november 2014 van het Hof van Cassat ie van Beloië

(11  b lz . ) ;
- (Stuk 5): Het door onderzoeksrechter K. GRUYTERS van de rechtbank Eerste Aanleg

HASSEIT ONdCrteKende Pro Just i t ia PROCES VERBAAL VAN BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING van 12juni 2013 in de zaak met Not i t ienumm er HA21.99.213-13 en
dossiernummer: 13/568 (a 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
dossiernumm er: 1 41808 (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): Brief d.d. '15 september 2014 (parketnummer: 20141RP1115) van K. MOREL, griffier-
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:  20141PGN2192) 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 i2015 aan het Ecologisch Kennis Centrum 8.V.,  namens deze haar
directeur A.M.L. van Rooi j  (1 blz.) ;

-  (Stuk 11):  Aangetekende br ief  d.d. 25 jul i  2015 (kenmerk: Stukken/2507201515t.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.);

-  (Stuk 13):  Br ief  d.d. 28 jul i  2015 (met bi jbehorende stukken),  dossiernummer 5029728, van
advocaat mr. C.W.J. Raaimakers Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. te Nijmegen, aan
de heer A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3,5221 BD 's-Hertogenbosch (14blz.) :

- (Stuk 14): Dagvaarding in kort geding van de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente
Heusden (Nederland),  dossiernum mer: 5029728, betekend op 28 jul i  2015, aan P.F.M.
Schreuder, Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland), C.A.P.M. Schreuder,
Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland) en A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3,  5251 BD 's-

Hertogenbosch (Nederland) (44 blz.) ;
-  (Stuk í5):  Aangetekende br ief  d.d. 2 augustus 2015 (kenmerk: Stukken/020820í5/St.97-105)

van A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Rooi j  van Nunen aan Federaal procureur des Konings
Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,  Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (10 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 beslissing daarop als ook de vervolgcommunicatie hierover zal bij de
Europese De Groenen (www.deqroenen.eu) op internet worden geplaatst.

|lllllllll|lllllllllllllllllll|lllllllllllllllllll|lllllllllllllllllllllllllll
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Sommatie aan de publ iekrechtel i ike rechtsoersoon qemeente Heusden. voor deze
burqemeester en wethouders van Heusden. namens deze burqemeester Jan Hamminq
van de qemeente Heusden

Op grond van de feitelijke en wettelijke inhoud van de hierboven ingelaste strafaanqifte d.d. 3
auqustus 2015 tegen de volgende personen:

- Publ iekrechtel i ike rechtspersoon qemeente Heusden íNederland),  zetelende te (5251
ED) Vlijmen aan het adres Julianastraat 34, voor deze zaak woonplaats kiezende te Nijmegen
aan de Van Schaeck- Mathonsingel 4 (Postbus 55, 6500 AB) ten kantore van Dirkzwager
advocaten & notarissen N.V., van wie mr. C.W.J. Raaimakers als advocaat wordt gesteld en
als zodanig zal  optreden.

- Mr. J.T.A.J. (Hans) van der Ven, verantwoordelijk gemeentesecretaris van de gemeente
Heusden, Jul ianastraat 34, 5251 ED Vl i jmen (Nederland);

-  Debbie Gronnak-Beset, ,  verantwoordel i jk jur ist  van de gemeente Heusden, Jul ianastraat 34,
5251 ED Vl i jmen (Nederland);  Dirkzwaqer advocaten & notar issen N.V.,  Van Schaeck-
Mathonsingel 4,  6512 AN Ni jmegen (Nederland);

- Mr. G.W.J. Raaimakers, verantwoordelijk advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen
N.V.,  Van Schaeck- Mathonsingel4,6512 AN Ni jmegen (Nederland);Mr. W.F.L. (Wilma) van
der Brugqen, verantwoordelijk bewaarder van het kadaster, Hofstraat 110,7311 KZ
Apeldoorn (Nederland);  Dhr.  T. Bei ier,  verantwoordel i jk landmeter van het kadaster,
Kennedyplein 101, 56í '1 ZS Eindhoven (Nederland);

- Mevr. C.J. Klerks-Dubois, griffier/contactpersoon rechtbank Oost-Brabant, Leeghwaterlaan
8, 5223 BA 's-Hertogenbosch (Nederland);

-  mr. A.H.L. Roosmale Nepveu, behandelend rechter rechtbank Oost-Brabant,
Leeghwaterlaan B, 5223 B A's-Hertogenbosch ( Nederland );

sommeren wi i  hierbi i  de publ iekrechtel i jke rechtspersoon gemeente Heusden, voor deze
burgemeester en wethouders van Heusden, namens deze burgemeester Jan Hamminq om de
behandel ing van het kort  geding op 6 augustus 20'15 om 1 1 .00 uur niet te laten doorgaan en in te
trekken en dat aan ondergetekende op ui ter l i ik 5 auqustus 2015 te hebben bevest igd op de e-mai l
adressen: ekc.avanrooi j@qmail .com en a.vanrooU48@qmail .com en de.qroenen.belgie@qmail .com.

Gaat ondanks bovengenoemde sommatie de behandel ing van het kort  geding door rechter mr. A.H.L.
Roosmale Nepveu van de rechtbank Oost-Brabant (Nederland) op 6 augustus 2015 om 1 1 .00 uur
toch door, dan is er onmiskenbaar sprake van bgUgj4! van de in deze strafaangifte feitelijk en
wettelijk bewezen zware grensoverschrijdende misdrijven, gepleegd door in deze aangifte genoemde
(rechts)personen met instemming van de daarvoor verantwoordelijke besturen, te weten: bestuur van
de Rechtbank oost-Brabant, burgemeester en wethouders van Heusden en het bestuur van de dienst
van het Kadaster in Nederland. Tegen hen allen zal dan een aanvullende aanqifte worden gedaan bij
federaal procureur des konings Frédéric Van Leeuw te Brussel (België). Ter onderbouwing van die
aanvullende strafaangifte zal onze bij aangetekende brief verstuurde (of met bewijs van ontvangst
afgegeven) sommatie aan hen worden overlegd.

ln afwachting van uw beslissing op deze sommatie te versturen naar onze e-mail adressen
ekc.avanrooi j@qmail .com en a.vanrooi i4S@qmail .com en de.qroenen.belqie@qmail .com,
verblijven wij;

Hoogachtend,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze

/ /
/  ( . -  /
t /
L . /

In9. A.M.L. van Rooi j ,
Directeur

( / '
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Biibehorende stukken:
- (Stuk 1):  De op 1 januari  201'1 door A.M.L. van Rooi j  (huurder) met Davy Dri l l ieux

(verhuurder) gesloten huurovereenkomst (6 blz.) ;
-  (Stuk 2):Arrest nr.13012012van25 oktober 2012 (rolnummer: 5464) van het Belgisch

Grondwettelijk Hof (  blz.);
-  (Stuk 3):  Arrest,  rolnummer: 20141RK116, van '18 juni  2015 van het Hof van beroep Antwerpen

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

(11  b lz . ) ;
- (Stuk 5): Het door onderzoeksrechter K. GRUYTERS van de rechtbank Eerste Aanleg

Hasselt  ondertekende Pro Just i t ia PROCES VERBAAL VAN BURGERLIJKE
PARTIJSTËLLING van 12  jun i  2013 in  de  zaak  met  Not i t ienummer :  HA21.99.2 '13-13  en
dossiernummer: 13/568 (a 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: 141808 (2 blz.) ;

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

-  (S tuk8) :  Br ie f  d .d .  15september2014 (parke tnummer :20141RP/115)van K.  MOREL,  g r i f f ie r -
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:  2014|PGN2192) 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
vo lmachtd .d .3 l  ju l i2015 aan he t  Eco log isch  Kenn is  Cent rum 8 .V. ,  namens deze haar
directeur A.M.L. van Rooi j  (1 blz.) ;

-  (Stuk 11):  Aangetekende br ief  d.d. 25 jul i  2015 (kenmerk: Stukken/2507201515t71-97) 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 í ,  1000 Brussel (9 blz.) ;

-  (Stuk 12):  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.) ;

-  (Stuk 13):  Br ief  d.d. 28 jul i  2015 (met bi jbehorende stukken),  dossiernummer: 5029728, van
advocaat mr. C.W.J. Raaimakers Dirkzwager advocaten & notar issen N.V. te Ni jmegen, aan
de heer A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3,5221 BD 's-Hertogenbosch (14 blz.) ;

- (Stuk 14): Dagvaarding in kort geding van de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente
Heusden (Nederland),  dossiernummer:5029728, betekend op 28 jul i  2015, aan P.F.M.
Schreuder,  Haarsteegsestraat 97, 5254 JP Haarsteeg (Nederland),  C.A.P.M. Schreuder,
Kerkstraat 30, 5154 AP Elshout (Nederland) en A.F.L.M. Schreuder,  De Vutter 3,  5251 BD 's-

Hertogenbosch (Nederland) (a4 blz.) ;
-  (Stuk 15):  Aangetekende br ief  d.d. 2 augustus 2015 (kenmerk: Stukken/02082015/St.97-105)

van A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Rooi j  van Nunen aan Federaal procureur des Konings
FrédéricVan Leeuw, Federaal Parket,  Wolstraat66 bus 1,1000 Brussel(10 blz.) ;

- (Stuk 16): Bewijs van aangetekende verzending (onder nummer: 0'1054'1 288500452621
220183313664) van onze strafaangifte d.d. 3augustus 20'15 (kenmerk: Schreu/03082015/
Strafaangifte) aan Federaal procureur des Konings Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket,
Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel (1 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 sommatie laten toekomen aan het landel i jk bestuur van De Groenen in Utrecht
(wvrw.degroenen.nl) en bij de Europese De Groenen, afdeling België (www.degroenen.eu), op internet
laten plaatsen. Ook uw besl issing daarop als ook de vervolgcommunicat ie hierover zal  bi j  de
Europese De Groenen (www.degroenen.eu) op internet worden geplaatst.
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