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Aan: de Wrakingskamer van de Rechtbank Oost-Brabant 

-       mr. J.A. Bik (voorzitter); 
-       mr. M.F.M.T. Franke (lid); 
-       mr. J.M.P. Willemse-Schwering (lid);  

Leeghwaterlaan 8, 5223 BA ’s-Hertogenbosch   
t.a.v. contactpersoon Mevr. A.W.H.J. van Schijndel 
(e-mail: a.van.schijndel@rechtspraak.nl en m.pulles@rechtspraak.nl )  

 

 
Betreft: 
Verzoekschrift aan de rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. Franke (lid) en mr. J.M.P. 
Willemse-Schwering (lid) van de wrakingskamer van de Rechtbank Oost-Brabant om op 8 oktober 
2014 antwoord te geven op de in dit verzoekschrift onderbouwde twee vragen en één verzoek op de 
volgende e-mailadressen ekc.avanrooij@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com  
 
Kopie aan:  

- Annemie Gepts, Procureur des konings, Rechtbank van eerste aanleg, Bolivarplaats 20 bus 1, 
2000 Antwerpen.  
(e-mail: a_bureel.parketantwerpen@just.fgov.be)  

- BART DE SMET, Substituut Procureur-Generaal bij het Parket Hof van Beroep te Antwerpen, 
Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen (e-mail: bart.desmet@uantwerpen.be en 
srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be) 

- De Vlaamse regering Bourgeois I en Korpschef Philip Pirard, Hazodi-politie, te weten: 
- Geert Bourgeois (N-VA): Minister-President en Vlaams minister van Buitenlands beleid en 

Onroerend Erfgoed;  
- Liesbeth Homans (N-VA): Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 

minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding;  

- Ben Weyts (N-VA): Minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 
Dierenwelzijn;  

- Philippe Muyters (N-VA): Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;  
- Hilde Crevits (CD&V): Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister 

van Onderwijs;  
- Jo Vandeurzen (CD&V): Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;  
- Joke Schauvliege (CD&V): Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;  
- Annemie Turtelboom (Open Vld): Minister van Financiën, Begroting en Energie; 
- Sven Gatz (Open Vld): Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. 
- Korpschef Philip Pirard, Korpschef politiezone  HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek);  

 

 
   
        Zonhoven 7 oktober 2014  
 
 
Geachte rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. Franke (lid) en mr. J.M.P. Willemse-Schwering 
(lid) van de Wrakingskamer. 
 
Uw beschikking d.d. 2 oktober 2014 op ons wrakingsverzoek (zaaknummer: EX RK 14-020) die u bij 
brief d.d. 2 oktober 2014 heeft verstuurd aan:  
 

 
De heer A.M.L. van Rooij en Mevrouw J.E.M. van Rooij van Nunen  
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)  
 

 
hebben wij in goede orde ontvangen en vindt u bijgevoegd in de hieronder ingelaste link (Stuk 1)     
           

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-oktober-2014-beschikking-wrakingskamer-rechtbank-
oost-brabant.pdf  
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Naar aanleiding van die inhoud hebben wij twee vragen en één verzoek, te weten: 
 
Vraag 1. 
Bij e-mail d.d. 23 september 2014 (23:52 uur) hebben wij aan u de volgende sommatie laten 
toekomen.   
 

 
Betreft:  
Sommatie aan de rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. Franke (lid) en mr. J.M.P. 
Willemse-Schwering (lid) van de wrakingskamer van de Rechtbank Oost-Brabant om op 25 
september 2014 vóór 14.00 uur te beslissen dat de behandeling van ons wrakingsverzoek d.d. 3 
september 2014 (kenmerk: EKC/03092014/Wraking), lopende het strafrechtelijke onderzoek met 
burgerlijke partijstelling bij het Hof van beroep te Antwerpen, kamer KI, voor onbepaalde tijd wordt 
opgeschort, waartoe u wettelijk verplicht bent, en dat op de volgende e-
mailadressen ekc.avanrooij@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com vóór uiterlijk 26 
september 2014 schriftelijk te hebben bevestigd. 
 

 
Voor de inhoud van deze sommatie d.d. 23 september 2014 (23:52 uur) met bijbehorende 
bewijstukken verwijzen wij u naar de volgende links (Stuk 2).  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-september-2014-sommatie-aan-de-wrakingskamer-
van-de-rechtbank-oost-brabant.pdf  
  
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/sommatie-aan-de-rechters-mr-j-a-bik-
voorzitter-mr-m-f-m-t-franke-lid-en-mr-j-m-p-willemse-schwering-lid-van-de-
wrakingskamer-van-de-rechtbank-oost-brabant   

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
Uit de inhoud van de door de rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. Franke (lid) en mr. J.M.P. 
Willemse-Schwering (lid) op 2 oktober 2014 uitgesproken beschikking kunnen wij niet opmaken of 
onze bovengenoemde sommatie d.d. 23 september 2014 (23:52 uur) (Stuk 2) wel in het dossier is 
gelegd, waarop de beschikking onder zaaknummer: EX RK 14-020 is uitgesproken (Stuk 1).  

Wij hebben aan betrokken rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. Franke (lid) en mr. J.M.P. 
Willemse-Schwering (lid) van de wrakingskamer dan ook de volgende vraag: 

Zat onze sommatie d.d. 23 september 2014 (23:52 uur)(Stuk 2) aan u in het dossier 
waarop u op 2 oktober 2014 uw beschikking onder zaaknummer: EX RK 14-020 heeft 
uitgesproken: Ja of Nee?   

Vraag 2. 

In uw beschikking onder zaaknummer: EX RK 14-020 heeft u op 2 oktober 2014 onder puntnummer: 
1.3 letterlijk het volgende beslist (Stuk 1)::  

 
1.3 De mondelinge behandeling van het voorliggende wrakingsverzoek heeft 
plaatsgevonden op 25 september 2014. Verzoeker is niet verschenen. De rechter is 
verschenen 
 

 
Naar aanleiding daarvan willen wij u kenbaar maken dat wij geen uitnodiging hebben ontvangen voor 
het bijwonen van de behandeling van dit wrakingsverzoek op 25 september 2014. Als dat zo is dan is 
uw beschikking d.d. 2 oktober 2014 (Stuk 1) tot stand gekomen in strijd met de artikelen 512 Sv, 36 
Rv, 8:15 Awb en art. 6 EVRM en het WRAKINGSPROTOCOL VAN DE RECHTBANK DEN HAAG 
welke ook voor de rechtbank Oost-Brabant van toepassing is. In dat protocol staat ondermeer letterlijk 
het volgende geschreven: 
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9.3. Horen van betrokkenen 
  
De verzoeker en de gewraakte rechter worden in de gelegenheid gesteld te worden 
gehoord. Amtshalve of op verzoek van de verzoeker of de betrokken rechter kan de 
wrakingskamer bepalen dat zij niet in elkaars aanwezigheid worden gehoord. Het verdient 
aanbeveling van deze bevoegdheid slechts terughoudend gebruik te maken.     
  

  
Wij hebben aan betrokken rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. Franke (lid) en mr. J.M.P. 
Willemse-Schwering (lid) van de wrakingskamer dan ook de volgende vraag: 
 

Wilt u ons het bewijs opsturen dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen zijn 
uitgenodigd voor de behandeling van hun wrakingsverzoek d.d. 3 september 2014  
(Stuk 3) aan de wrakingskamer ?   
 

Verzoek. 
 
In uw beschikking d.d. 2 oktober 2014 (Stuk 1) heeft u letterlijk de volgende beslist:  
 

 
Beschikking van 2 oktober 2014 
 
In de zaak van  
 
A.M.L. van Rooij en anderen, 
Wonende te Zonhoven (België) 
Verzoeker,  

 

 
Daarmee hebben de rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. Franke (lid) en mr. J.M.P. 
Willemse-Schwering (lid) van de rechtbank Oost-Brabant bij beschikking d.d. 2 oktober 2014 op ons 
wrakingsverzoek d.d. 3 september 2014 (Stuk 3) beslist dat A.M.L. van Rooij samen met zijn 
echtgenote J.E.M. van Rooij wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België). 
 
Daarmee heeft u tevens beslist dat gemachtigd advocaat mr. Frank Richel namens de SNS Bank 
NV in zijn verzoekschrift d.d. 28 juli 2014 tot verlof van de hypotheekhouder tot inroepen van een 
huurbeding (artikel 3:264 BW jo. 549 RV) aan de voorzieningenrechter mr. E. Loesberg van de 
rechtbank Oost-Brabant valsheid in geschrift heeft gepleegd. Daarin heeft hij namelijk letterlijk het 
volgende geschreven (Stuk 4):  
   

 
1.8.  Eerder heeft op 12 april 2013 een bespreking plaatsgevonden tussen SNS Bank en Van 
Rooij. SNS Bank heeft tijdens deze bespreking vernomen dat Van Rooij (zowel de heer 
als mevrouw van Rooij) niet meer (feitelijk) woonachtig zijn aan ’t Achterom 9-9A te 
Sint-Oedenrode. Zij staan nog wel ingeschreven. Thans verblijft de zoon van Van Rooij 
in de woning aan ’t Achterom 9. Hij is (zo wordt SNS Bank medegedeeld) 
verantwoordelijk voor de exploitatie van de Camping. Daarnaast verblijft de moeder van 
de heer Van Rooij in de woning aan ’t Achterom 9A. Een verslag van deze bespreking van 
12 april 2013 wordt overlegd als productie 8  

      

 
Daarmee heeft u ook beslist dat voorzieningenrechter mr. E. Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant 
niet bevoegd is om deze zaak in behandeling te nemen daar hij anders onderdeel gaat uitmaken van 
een grote grensoverschrijdende criminele organisatie van ongekende omvang, zoals u kunt lezen bij 
de Europese De Groenen op internet in de volgende link met deeplinks: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-september-2014-wraking-rechter-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-oktober-2014-beschikking-wrakingskamer-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-september-2014-wraking-rechter-e-loesberg-rechtbank-oost-brabant.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-juli-2014-oproeping-rechtbank-oost-brabant-aan-aml-van-rooij-om-te-worden-gehoord.pdf
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
De diepere oorzaak van deze al vanaf 1 januari 2011 bewust door de gemeente Sint-Oedenrode 
plegende “domiciliefraude” misdaad jegens A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen (Stuk 5) onder aansturing van burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode (CDA) zit hem in 
het feit dat de opvolgende Belgische regeringen vanaf na de Tweede Wereldoorlog geen uitvoering 
hebben gegeven aan het politieke testament d.d. 25 februari 1944 van de Belgische Koning Leopold 
III, waardoor Nederland van haar buurland België een grote criminele organisatie heeft gemaakt als 
gevolg van herziening van de Nederlandse Grondwet in 1983 waarin het volgende nieuwe artikel 120 
is opgenomen:  
 

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en 
verdragen.” 

 
Dit omdat de Nederlandse regering deze nieuwe Nederlandse Grondwet: 
 

- niet heeft voorgelegd aan de Verenigde Naties om het te laten toetsen aan het Handvest 
van de Verenigde Naties,waartoe Nederland wettelijk verplicht was. 
 

- niet voorgelegd aan het Europees Parlement om het te laten toetsen aan de Verdragen 
van de Europese Unie,waartoe Nederland wettelijk verplicht was. 
 

- niet voorgelegd aan het Federale Belgische Parlement, de Kamer van Afgevaardigden van 
Luxemburg en het Benelux Parlement om het door het Belgische Grondwettelijk Hof te 
laten toetsen aan de Belgische Grondwet, waartoe Nederland wettelijk verplicht was.  

 

Het is deze feitelijk bewezen grensoverschrijdende misdaad die onder aansturing van 
burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode vanaf 1 januari 2011 bij:  

1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn  
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart 
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als 
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

5. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998 
gevestigd 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 36A, 3520 Zonhoven (België);  

6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op 
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);  

7. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode, 
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als 
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

8. Alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. in Nederland;  
9. Alle klanten van Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ in Nederland die paarden hebben 

gestald en boxen hebben gehuurd;  
10. De huurder van de woning op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode in 

Nederland;   

http://www.degroenen.eu/
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11. De huurder van de woning op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode in 
Nederland;   

12. De 96 jaar oude inwoner J.M. van Rooij van der Heijden (de moeder van  A.M.L. van Rooij) 
die vanaf het moment de boerderij in 1947 daar is gebouwd, altijd in die boerderij heeft 
gewoond, met een contract recht heeft op het wonen in de woning op het adres ’t Achterom 
9A, 5491 XD Sint-Oedenrode tot aan haar overlijden.          

miljoenen euro’s aan schade heeft aangericht met misbruik van miljoenen euro’s gemeenschapsgeld 
van de Nederlandse en Belgische belastingbetalers. 
 
Deze zaak is ook in strafrechtelijk onderzoek bij het Gerechtshof Den Haag onder kenmerk: KI 4/0148.  
Bij brief d.d. 28 september 2014 hebben wij president mr. L. Verheij van het Gerechtshof Den Haag 
letterlijk het volgende verzocht: 
  

 
Betreft: 
 
Nadere stukken op ons beklag (zaaknummer: K14/0148) met het nadrukkelijke verzoek om met in achtneming 

van de feiten zoals verwoord in deze nadere stukken (zo nodig via het Benelux Gerechtshof) de volgende 
prejudiciële vraag voor te leggen aan het Belgische Grondwettelijke Hof:  

 
Prejudiciële vraag:  
 
Het Gerechtshof Den Haag richt (zo nodig via het Benelux Gerechtshof) hierbij aan de voorzitter 
van het Belgische Grondwettelijke Hof het nadrukkelijke verzoek om alle na de Tweede 
Wereldoorlog gesloten verdragen alsnog te laten toetsen aan de Belgische Grondwet door het 
Belgisch Grondwettelijk Hof.  

 
en om met in achtneming van de feiten zoals verwoord in deze nadere stukken:  

- het arrest van het hierboven ingelaste beroepschrift in de zaak met rolnummer: 014/RK/112 van het Hof 
van beroep te Antwerpen; 

- het arrest met rolnummer: 2014/RP/115 (Hof van beroep te Antwerpen), referte: FD30.99.15-12 
(Federaal parket te Brussel), Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (Parket Limburg, afdeling Hasselt) van het Hof 
van beroep te Antwerpen, Kamer van Inbeschuldigingstelling; 

af te wachten alvorens tot behandeling van ons beklag (zaaknummer: K14/0148) over te gaan.  
 
Met het nadrukkelijke verzoek om deze zaak op 8 oktober 2014 om 09:25 uur niet te laten doorgaan en voor 
onbepaalde tijd op te schorten en dat vóór uiterlijk 1 oktober 2014 schriftelijk te bevestigen. 

 
Mocht President mr. L. Verheij als voorzitter van het bestuur van het Gerechshof Den Haag toch beslissen om 

de zitting op 8 oktober 2014 om 09:25 uur te laten doorgaan dan richten wij aan President mr. L. Verheij het 
nadrukkelijke verzoek om de namen van de behandelend raadsheren van het Gerechtshof Den Haag vóór 
uiterlijk 1 oktober 2014 aan ons door te geven, zodat wij betreffende raadsheren daarop vóór de behandeling 

ter zitting kunnen wraken. Dit omdat uw coördinator mevrouw D. Bonemeijer die namen aan ons weigert door te 
geven. 

 

 
Het gehele verzoek met bijbehorende bewijsstukken aan president mr. L. Verheij van het Gerechtshof 
Den Haag vindt u bijgevoegd in de volgende links (Stuk 6): 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2014-nadere-stukken-met-verzoek-aan-
president-mr-l-verheij-van-het-gerechtshof-den-haag.pdf  
 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/nadrukkelijke-verzoek-aan-het-
gerechtshof-den-haag  

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

 
Bij brief d.d. 30 september 2014 heeft het Gerechtshof Den Haag op ons bovengenoemd verzoek d.d. 
28 september 2014 aan President mr. L. Verheij van het Gerechtshof Den Haag beslist dat de 
aanhouding voor de zitting van 8 oktober 2014 wordt ingewilligd en een nieuwe datum zal 
worden bepaald. Als bewijs daarvan vindt u betreffende brief d.d. 30 september 2014 van het 
Gerechtshof Den Haag hieronder ingelast (Stuk 7):  

http://www.courbeneluxhof.be/nl/index.asp
http://www.const-court.be/nl/common/home.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2014-nadere-stukken-met-verzoek-aan-president-mr-l-verheij-van-het-gerechtshof-den-haag.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2014-nadere-stukken-met-verzoek-aan-president-mr-l-verheij-van-het-gerechtshof-den-haag.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2014-nadere-stukken-met-verzoek-aan-president-mr-l-verheij-van-het-gerechtshof-den-haag.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/nadrukkelijke-verzoek-aan-het-gerechtshof-den-haag
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/nadrukkelijke-verzoek-aan-het-gerechtshof-den-haag
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-september-2014-brief-gerechtshof-den-haag-uitstel-ingewilligd.pdf
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de Rechtspraak 
Gerechtshof Den Haag 

  
A.M.L. van Rooij  
Hazendanswcg 36 A  
3520 te Zonhoven (België) 

 
Afdeling Strafrecht 
 
 
Bezoekadres: 
Prins Clauslaan 60  
2595 AJ Den Haag 
 
correspondentieadres  
Postbus 20302 2500  
EH Den Haag 

datum 30 september 2014 

Onderdeel Afdeling Strafrecht Telefoon: 070 - 381 3215 

contactpersoon S. Ramroep Fax: 070- 381 3650 
oorkiesnummer 070 - 381 3215 www.rechtspraak.nl 

ons kenmerk KI 4/0148  

uw kenmerk  Bij beantwoording de datum en 

bijlage(n) 

Verzoek om aanhouding 

het rolnummer vermelden Wilt u 
slechts één zaak in uw brief 

onderwerp behandelen. 

Klager A.M.L. van Rooij  

Beklaagde  De griffie is telefonisch bereikbaar 
van 08:30 uur tot 16:30 uur 

 
 
Geachte heer Van Rooij, 
 
Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 21 september 2014 bericht ik u dat uw verzoek om aanhouding 
voor de zitting van 8 oktober a.s. wordt ingewilligd. 

 
Er zal een nieuwe datum worden bepaald voor de verdere afhandeling van uw zaak. 
 
Hoogachtend, 
 
De griffier 
Namens deze,  
S.Ramroep. 

 

 
Wij richten aan de rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. Franke (lid) en mr. J.M.P. Willemse-
Schwering (lid) van de wrakingskamer het nadrukkelijke verzoek om met inachtneming van de inhoud 
van dit verzoekschrift ervoor te zorgen dat de wettelijk nog steeds gewraakte rechter 
voorzieningenrechter mr. E. Loesberg van de rechtbank Oost-Brabant dit goede voorbeeld van het  
Gerechtshof Den Haag overneemt en beslist dat de zaak voor onbepaalde tijd wordt 
aangehouden.   
 
In afwachting van uw antwoord op bovengenoemde twee vragen en één verzoek op 8 oktober 2014, 
op de volgende e-ailadressen ekc.avanrooij@gmail.com en de.groenen.belgie@gmail.com, verblijven 
wij; 
 
Hoogachtend; 

1.     Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
2.     Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

http://www.rechtspraak.nl/
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
mailto:de.groenen.belgie@gmail.com
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3.     Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer: 
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) 
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
4.     Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 
maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met 
als directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
5.     Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 
1998 gevestigd 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 36A, 3520 Zonhoven (België); 
6.     Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-
Oedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op 
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
7.     Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-
Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), 
met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 

Datum: 7 oktober 2014 21:29 
Onderwerp: Verzoekschrift aan de rechters mr. J.A. Bik (voorzitter), mr. M.F.M.T. Franke (lid) en mr. J.M.P. 
Willemse-Schwering (lid) van de wrakingskamer van de Rechtbank Oost-Brabant om op 8 oktober 2014 
antwoord te geven op de in dit verzoekschrift onderbouwde twee vragen en één verzoek 

Aan: a.van.schijndel@rechtspraak.nl, m.pulles@rechtspraak.nl 
Cc: a_bureel.parketantwerpen@just.fgov.be, bart.desmet@uantwerpen.be, 
"srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be" <srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be>, 
"kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" <kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>, "kabinet.homans@vlaanderen.be" 
<kabinet.homans@vlaanderen.be>, "kabinet.weyts@vlaanderen.be" <kabinet.weyts@vlaanderen.be>, Philippe 
Muyters <kabinet.muyters@vlaanderen.be>, "kabinet.crevits@vlaanderen.be" <kabinet.crevits@vlaanderen.be>, 
"kabinet.turtelboom@vlaanderen.be" <kabinet.turtelboom@vlaanderen.be>, 
"kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be" <kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be>, "kabinet.gatz@vlaanderen.be" 
<kabinet.gatz@vlaanderen.be>, "politie@hazodi.be" <politie@hazodi.be>, "korpschef@hazodi.be" 
<korpschef@hazodi.be>, NCF Whistleblowers <nocancerfoundation@gmail.com>, Camping & Pensionstal 
Dommeldal <a.vanrooij1@chello.nl>, De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>, Rob Brekel 
<r.brekel@wilnu.nu>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, Wim Muller <mullers@hotelzurems.de>, 
Jager Jikke <info@jikkejager.nl>, Jan Pasterkamp <info@jpasterkamp.nl>, Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, 
Brockhus Rob <sdn@wxs.nl>, "f.bovenkerk" <F.Bovenkerk@uu.nl>, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, 
bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, "Anton F. P. van Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, 
Ruud Rietveld <ruudrietveldvertelt@hotmail.com>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, Pierre 
Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, Marjo v d Heuvel 
<marjovdheuvel@gmail.com>, Lisette van Rooij <li.v.rooij1@hotmail.com>, Parquet fédéral 
<federaal.parket@just.fgov.be>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, "kabinet.bourgeois@vlaanderen.be" 
<kabinet.bourgeois@vlaanderen.be>, Marianne Thieme <marianne.thieme@tweedekamer.nl>, 
"kareldewerd@kpnmail.nl" <kareldewerd@kpnmail.nl>, Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>, 
kleintje stelling <kleintje@stelling.nl>, Gerard Kucharek <kucharek0@gmail.com>, "R.KAHLMAN" 
<r.kahlman@quicknet.nl>, "griffie@const-court.be" <griffie@const-court.be> 


