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            Afgegeven met ontvangstbevestiging   
                 
                                          De Correctionele Rechtbank van Hasselt 

                                                                          Parklaan 25, 3500 te Hasselt  

Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
’t Achterom 9A, 5491 XD,  
Sint-Oedenrode (Nederland)  
Correspondentieadres:  
Hazendansweg 36A, 3520  
Zonhoven (België)  
  

     
Zonhoven 8 april 2013  

Referentie van het dossier:  
Not.nr. : HA60.L1.19356-09 
Expl.nr.: 13/495  
 
Mijn kenmerk: NCF /080413/Vz 
 

Verzoekschrift om de behandeling van de zaak met Not.nr. : HA60.L1.19356-09 op 11 april 2011 
om 9.00 uur voor de correctionele rechtbank te Hasselt op grond van de in dit verzoekschrift 

overlegde feiten en bewijsstukken niet te laten doorgaan en de zaken met de Not. nrs.: 
HA60.L1.19356-09 en HA.45. F1.7961-12 (Referte: FD30.99.15-12 LP-mw ) gevoegd te laten  

onderzoeken en alle betrokken partijen daarover te horen en te dagvaarden. 
(2 pagina’s)((bevat 76 pagina’s met de producties A t/m Y (208 blz.) aan bijlagen)) 

 
 
Geachte college,  
 
Hierbij richt het Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD te 
Sint-Oedenrode, namens deze haar directeur A.M.L. van Rooij, als politiek vluchteling vanaf 21 april 
2010 noodgedwongen onafgebroken verblijvend in België en vanaf 21 december 2010 wonende op 
zijn domicilie adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) als gemachtigde van:  

- No Cancer Foundation vzw, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt;  
- VERIMMOBAN NV, Dikke Linde 10, 3640 te Kinrooi;  
- A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven;   

aan uw rechtbank het nadrukkelijke verzoek om in opgemelde zaak Not.nr. : HA60.L1.19356-09 
tijdens de behandeling ter zitting op donderdag 11 april 2013, Kamer 16D, Zaal 8, te beslissen dat u 
niet bevoegd bent om tot inhoudelijke behandeling van die zaak over te gaan op grond van de feiten 
zoals wij die heb overlegd in ons verzoekschrift d.d. 8 april 2013 (kenmerk: VE/080413/Vz) aan de 
procureur des konings van Hasselt.  
 
Ons bijbehorend verzoekschrift d.d. 8 april 2013 aan de procureur des konings van Hasselt ((bevat 76 
pagina’s met de producties A t/m Y (208 blz.) aan bijlagen)) vindt u bijgevoegd. Wij verzoeken u 
kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens 
aan uw correctionele rechtbank gericht.      
 
Met die inhoud is feitelijk bewezen dat de zaak Not.nr. HA60.L1.19356-09 (waarvan de zaak met 
Not.nr. HA36.F1.5497-11 onderdeel uitmaakt) onlosmakelijk zit verbonden aan de gepleegde 
grensoverschrijdende misdrijven, vernoemd in de zaak met Not.nr.: HA.45. F1.7961-12 (Referte: 
FD30.99.15-12 LP-mw ), welke door federale magistraat Lieve Pellens bij brief d.d. 24 juli 2012 voor 
onderzoek is overgemaakt aan de procureur des Konings te Hasselt. 
 
Op grond van de daarin genoemde feiten is de procureur des Konings te Hasselt (voor deze Mw. A. 
Durwael) Grondwettelijk verplicht om deze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zaken  Not.nr. 
HA60.L1.19356-09 (waarvan de zaak met Not.nr. HA36.F1.5497-11 onderdeel uitmaakt) en Not.nr.: 
HA.45. F1.7961-12 (Referte: FD30.99.15-12 LP-mw ) als een geheel te onderzoeken en als een 
geheel onderzoekdossier voor te leggen aan uw correctionele rechtbank om zich daarover te laten 
uitspreken.  
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Wij verzoeken uw rechtbank dan ook om u voor de behandeling van deze zaak niet bevoegd te 
verklaren en terug te wijzen naar de procureur des konings van Hasselt.  
      
Hoogachtend.  
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 

Voor deze, 
 

 
 

 
 

 
Ing. A.M.L. van Rooij 
directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
De drie machtigingen vindt u als “productie A” in ons bijgevoegd verzoekschrift d.d. 8 april 
2013 aan de procureur des konings van Hasselt.  

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij/rooy-sig.gif?attredirects=0

