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A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011
wonende doch niet ingeschreven op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A,
3520 te Zonhoven (België) e.a.

Afqeqeven met qntvanqstbevestiginq

De Wrakingskamer van het

Gerechtshof 's-Hertogen bosch,

5201

Uw kenm erk : W r.229-05-20 1 5

Geachte Wrakingskamer van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch,

Hierbij wraken de volgende natuurlijke persoon en rechtspersoon:

1. Van Rooii, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 20'1 1 wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), doch vanwege partljpolitieke
corruptie van burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) en schepenen van Zonhoven en
voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Justitie Annemie Turtelboom (OpenVId) vanaf
1 januari 201 1 tot '14 oktober 2012 en vanaf 29 augustus 2013 tot op heden niet ingeschreven
in het bevolkingsregister van de genreente Zonhoven en het Belgische Rijksregister;

Wrakinq van de raadsheren mr. W.H.B. den Hartoq Jaqer. mr. N.J.M. Ruvters en mr. R.R. Everaars-
Katerberq, vanwege het feit dat deze drie raadsheren als gevolg van de meest corrupte onherroepelijke
uitspraak d.d. 8 januari 2014 van de rechtbank Oost-Brabant in de zaak met nummer: SHE 13/3985 niet in de
mogelijkheid verkeren en ook niet bevoegd zijn om onafhankelijk uitspraak te doen in deze zaak zolang Van
Rooij, Adrianus Marius Lambertus en zijn echtgenote Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria niet met
terugWerkende kracht vanaf 1 januari 2011 zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente
Zonhoven en het Belgische Rijksregister en aan hen vanaf 1 januari 2011 geen rechtsgeldige Belgische
identiteitskaart is verstrekt. Voor de feiteliike en wetteliike onderbouw verwiizen wii naar onze bii federaal
procureur Frédéric Van Leeuw, Federaal Parket, Wolstraat 66 bus 1. 1000 Brussel. gedane strafaanqifte
d.d. 7 iuni 2015 (EKC/PvD/07062015/aanq) teqen:

- mw. Mirian Fransen coördinator bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch;
- mw. E. Schoenmakers, administratief medewerker bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch;
- de behandelend qriffier in de zaak met kenmerk: Wr.229-05-2015, welke op 12 juni 2015 om 11.30

uurr ter zitting wordt behandeld, maar waarvan het gerechtshof de naam weigert door te geven;

vanweqe de volqende gepleeqde grensoverschriidende misdriiven:

- grootste eigendom roof allertijden, diefstal en afpersing (arl. 461 Um 467 SW.);
- samenspanning van ambtenaren (art. 233 Um 236 Sw.) onder druk van burgemeester en schepenen en

de secretaris van de gemeente Zonhoven (Belgie) in onderlinge samenspanning van burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode (Nederland);

- knevelarij (art.243 Sw.),
- omkoping van personen die een openbaar ambt uitoefenen (art. 246 tlm 253 Sw.),
- betrokkenheid bij een criminele organisatie (art. 324bis en 324ter Sw.),
- etc, etc, etc,

die het qevolq ziin van partijpolitieke domiciliefraude plegende corruptie van burgemeester Johny De Raeve
(OpenVld) en schepenen van Zonhoven en voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Justitie Annemie
ïurtelboom (OpenVld) door Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus en zijn echtgenote Van Nunen, Johanna
Elisabeth Mariavanaf l januari 2011tot13 januari 2013en vanaf 29 augustus20l3totophedenbewustnietin
te schrijven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en het Belgische Rijksregister op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgie) overeenkomstig hun volgens de Belgische
H uurwet geregistreerde H uu rovereen komst.

bevat 91 blz. met biibehorende stukken 1 tlm 23 íí 09 blz.). totaal: 200Dir
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