
1 
© 

 

 

Per e-mail: 

dirk@van-coppenolle.be en advocaten@van-coppenolle.com 

 
Aan: Advocaat Dirk Van Coppenolle 

- Advocaat aan de Balie te Hasselt sedert1986.  
- Treedt sedert 1994 op als curator voor de Rechtbank van Koophandel 

te Hasselt.  
- Stafhouder Balie Hasselt 2014 - 2016.  

Beverzakbroekweg 97, 3520 Zonhoven, 

 
 NEERLEGGING STUKKEN 

 
VOOR:  1. De Heer A.M.L. VAN ROOIJ, zaakvoerder, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A 
              2. Mevrouw J.E.M. VAN NUNEN, huisvrouw, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A  

 
              Eisers: In persoon  
 
TEGEN: GEMEENTE ZONHOVEN, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, 

              met vestiging te 3520 Zonhoven, Kerkplein 1 
 
              Verweerster: Mr. Dirk VAN COPPENOLLE 

 

 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG 
AFDELING HASSELT 

AR/14/364/A,  

11C KAMER 

 
Kopie aan:  

- Dirk Van Coppenolle, Stafhouder Balie Hasselt 2014 – 2016, Parklaan 25/9, 3500 Hasselt (e-mail: 
stafhouder@baliehasselt.be en secretariaat@baliehasselt.be en bjb@baliehasselt.be); 

- Anne-Catherine GIELEN, Voorzitter van de Jonge Balie Hasselt, Parklaan 25 - 3500 Hasselt (e-mail: 
annecatherine.gielen@gmail.com ); 

- Dominique Matthys, Orde van Vlaamse Balies, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel (e-mail:  
dominique.matthys@ordevanvlaamsebalies.be en  dominique.matthys@mb-advocaten.be en info@advocaat.be);  

- Patrick Henry, Président ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE, 
Avenue de la Toison d'Or 65, B-1060 Bruxelles e-mail: info@avocats.be en cdeville.secrgen@avocats.be en 
anne.jonlet@avocats.be en michele.secr@avocats.be) 

- 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);  

 

Bevat 214 blz. met de stukken 1 t/m 23 (237 blz.), totaal: 451 blz. 

                                      
               Zonhoven 7 oktober 2014   

 
Geachte advocaat mr. Dirk Van Coppenolle  
 
Ondergetekenden:  

1. A.M.L. van Rooij (zaakvoerder), vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 
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2. J.E.M. van Rooij van Nunen (huisvrouw), vanaf 1 januari 2011 wonende op haar 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België); 

laten overeenkomstig de in de openbare zitting van 3 april 2014 genomen beschikking inzake 
vastgestelde conclusietermijnen u hierbij tijdig overeenkomstig art. 756 Ger.W. op 8 oktober 2014 
onze onderbouwende stukken toekomen op de door u, als gevolmachtigde advocaat namens de 
gemeente Zonhoven, neergelegde SYNTHESEBESLUITEN van 7 augustus 2014.  
 
Voor de inhoud van onze op 7 oktober 2014 bij de rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, Afdeling 
Hasselt, neergelegde stukken lees de volgende hieronder ingelaste link met bijbehorende stukken 1 
t/m 23 aan feitelijke en wettelijke onderbouw:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-oktober-2014-nadere-stukken-rechtbank-eerste-aanleg-
limburg-afdeling-hasselt-tegen-gemeente-zonhoven.pdf  
 

Bijbehorende Stukken: 
 

 
(Stuk 1 achter tab 1)(74 blz.) 
(Stuk 2 achter tab 2)(1 blz.) 
(Stuk 3 achter tab 3)(49 blz.) 
(Stuk 4 achter tab 4)(21 blz.) 
(Stuk 5 achter tab 5)(2 blz.) 

(Stuk 6 achter tab 6)(1 blz.) 
(Stuk 7 achter tab 7)(1 blz.) 
(Stuk 8 achter tab 8)(1 blz.) 
   

 
(Stuk 9 achter tab 9)(12 blz.) 
(Stuk 10 achter tab 10)(3 blz.) 
(Stuk 11 achter tab 11)(11 blz.) 
(Stuk 12 achter stuk 12)(2 blz.) 
(Stuk 13 achter tab 13)(6 blz.) 
(Stuk 14 achter tab 14)(1 blz.) 
(Stuk 15 achter tab 15)(2 blz.) 
(Stuk 16 achter tab 16)(9 blz.)  
 

  
(Stuk 17 achter tab 17)(6 blz.) 
(Stuk 18 achter tab 18)(4 blz.) 
(Stuk 19 achter tab 19)(2 blz.) 
(Stuk 20 achter tab 20) (2 blz.) 
(Stuk 21 achter tab 21) (1 blz.) 
(Stuk 22 achter tab 22) (25 blz.) 
(Stuk 23 achter tab 23) (2 blz.) 
 

  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan de door de gemeente Zonhoven gevolmachtigde advocaat mr. Dirk van Coppenolle 
gericht. Daarin staat ondermeer letterlijk het volgende geschreven:   
 
De inhoud van deze door gemachtigd advocaat mr. Dirk VAN COPPENOLLE namens de gemeente 
Zonhoven neergelegde SYNTHESEBESLUITEN bevatten niet de waarheid. De waarheid is dat A.M.L. 
van Rooij vanaf 21 april 2010 tot 1 januari 2011 veelal ondergedoken heeft geleefd in verschillende 
Belgische jeugdherbergen uit angst om vermoord te worden door met name door Robert en Mies van 
den Biggelaar, vanuit hun illegale woning op adres ’t Achterom 5A, 5491 XD Sint-Oedenrode, daar 
eerdere pogingen daartoe wonderwel niet tot de dood van A.M.L. van Rooij hebben geleid, waarbij 
strafaangiften daartegen door burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode (als hoofd van de 
politie) structureel worden tegengehouden en waarvoor Robert en Mies van den Biggelaar door de 
gemeente Sint-Oedenrode (indirect) met miljoenen euro’s zijn beloond.  
 
Na ruim 8 maanden onafgebroken verblijf in België hebben A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. 
van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 hun hoofdverblijfplaats op het adres Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven met een rechtsgeldige geregistreerde huurovereenkomst. Als wettelijk bewijs 
daarvoor vindt u bijgevoegd het met Davy Drillieux (verhuurder) overeenkomstig de Belgische 
Huurwet op 31 januari 2011 door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente 
Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren geregistreerde huurcontract (Stuk 17 achter 
tab 17).  
 
In de Belgische Huurwet staat letterlijk het volgende geschreven (Stuk 18 achter tab 18):  
 

1. Artikel 1 “de Huurwet is van toepassing op de huurovereenkomsten betreffende de woning 
die de huurder tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt met toestemming van de verhuurder --- het 
gaat om een feitelijke toestand”.  

2. Artikel. 215 § 2 Burgerlijk Wetboek “De huurovereenkomst betreffende de woning die 
bestemd is tot hoofdverblijfplaats van een gehuwd paar wordt altijd verondersteld gesloten te 
zijn geweest door beide echtgenoten, zelfs indien het contract slechts gesloten werd door een 
van de echtgenoten. De huurovereenkomst is dus altijd ‘het eigendom’ van beide 
echtgenoten.”  

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-oktober-2014-nadere-stukken-rechtbank-eerste-aanleg-limburg-afdeling-hasselt-tegen-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-oktober-2014-nadere-stukken-rechtbank-eerste-aanleg-limburg-afdeling-hasselt-tegen-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juni-2012-strafaangifte-federaal-procureur-johan-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2013-strafklacht-met-burgerlijke-partijstelling-aml-van-rooij-bij-onderzoeksrechter-k-gruyters.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-december-2012-proces-verbaal-007961-2012-federale-politie-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-september-2013-strafklacht-burgerlijke-partijstelling-verbeek-erik.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-februari-2014-brief-van-procureur-des-konings-ann-durwael-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-mei-2014-brief-van-procureur-des-koning-h-raskin-van-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-juni-2014-brief-van-federaal-magistraat-lieve-pellens-parket-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-november-2013-navolgend-proces-verbaal-0078-2013-van-hilde-mortier-aan-e-steyls.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2014-brief-van-hof-van-beroep-te-antwerpen-kamer-ki-aan-ekc.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-vaststelling-veilingvoorwaarden-catj-van-der-linden-als-gevolmachtigde-van-sns-bank-nv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-van-catj-van-der-linden-verkregen-notis-gba-v-van-knb.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/13-januari-2014-uitspraak-rechtbank-oost-brabant-in-zaakn.she-13-3985.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-brief-grondwettelijk-hof-aan-verbeek-prejudiciele-vraag-rolnummer-6038.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-brief-grondwettelijk-hof-aan-ncf-prejudiciele-vraag-rolnummer-6038.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2014-synthesebesluiten-gemeente-zonhoven-rechtbank-eerste-aanleg-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2009-blz-1-9-en-11-uit-belgische-huurwet.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-september-2014-herinnering-gemeentebelastingen-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-september-2014-aministratieve-boete-federale-overheidsdienst-financien-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-mei-2014-brief-dirk-van-coppenolle-stelen-1320-euro-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-mei-2014-strafklacht-met-burgerlijke-partijstelling-bij-onderzoeksrechter-s-gorre-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-september-2014-brief-gerechtshof-den-haag-uitstel-ingewilligd.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-inzake-strafklacht-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2009-blz-1-9-en-11-uit-belgische-huurwet.pdf
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Op de website van de federale overheid financiën (http://minfin.fgov.be) staat over een geregistreerd 
huurcontract met hoofdverblijfplaats letterlijk het volgende geschreven:  
 

Wat houdt de registratie van een huurcontract in en waarvoor dient zij? 
 
De registratie van een huurcontract houdt in dat het bevoegde registratiekantoor de belangrijkste 
gegevens van het schriftelijke huurcontract inschrijft in een register. Die inschrijving wordt 
bevestigd met een stempel die op het huurcontract wordt geplaatst. 
 
Door deze registratie krijgt het huurcontract een zogenaamde ‘vaste datum’. 
Bovendien wordt dat contract ‘bindend voor derde partijen’. Dat is belangrijk voor huurder en 
verhuurder. 
 
Indien het huurcontract voor huisvesting bestemd is en de woning als hoofdverblijfplaats wordt 
gebruikt, is bij een verkoop van het verhuurde onroerend goed de huurder vanaf de ‘vaste 
datum’ wettelijk beschermd tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar-verhuurder gezien deze 
laatste gebonden is door dit contract. 

 
A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen hebben overeenkomstig hun op 31 
januari 2011 geregistreerde huurcontract vanaf 1 januari 2011 hun hoofdverblijfplaats op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België), wat hen wettelijk beschermt tegen uitzetting, wat 
bindend is voor derde partijen, waaronder de gemeente Zonhoven.     
 
Hoe extreem ver gemachtigd advocaat mr. Dirk VAN COPPENOLLE in samenspanning met de 
“domiciliefraude” plegende gemeente Zonhoven met misbruik van Belgisch gemeenschapsgeld   
ten gunste van de zware mens en milieuvernietigende grensoverscheidende misdaad gaat jegens:  

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;   
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 

http://minfin.fgov.be/
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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.          

kunt u hieronder lezen met onderbouwende stukken aan bewijs.   
 
Bijgevoegd vindt u de eerste herinnering die A.M.L. (Adrianus) van Rooij bij brief d.d. 19 september 
2014 op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven van de financiële dienst van de 
gemeente Zonhoven in zijn brievenbus kreeg (Stuk 19 achter tab 19). Deze € 55,-  hebben wij 
betaald aan de gemeente Zonhoven, waarmee wij totaal: € 110,- hebben betaald en daarmee over de 
jaren 2012 en 2013 gemeentebelasting is betaald. Ondanks deze wetenschap blijft gemachtigd 
advocaat mr. Dirk VAN COPPENOLLE in samenspanning met de “domiciliefraude” plegende 
gemeente Zonhoven volhouden dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij niet in hun 
woning op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven wonen omdat die woning 
onbewoond is.  
 
Bijgevoegd vindt u de door de Federale Overheidsdienst FINANCIEN bij brief d.d. 12 september 2014 
verstuurde administratieve boete aan A.M.L. van Rooij op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven (Stuk 20 achter tab 20). Ondanks deze wetenschap blijft gemachtigd advocaat mr. 
Dirk VAN COPPENOLLE in samenspanning met de “domiciliefraude” plegende gemeente 
Zonhoven volhouden dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij niet in hun woning op 
hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven wonen omdat die woning onbewoond is.  
 
Gemachtigd advocaat mr. Dirk VAN COPPENOLLE gaat in samenspanning met de 
“domiciliefraude” plegende gemeente Zonhoven nog veel verder. Als bewijs daarvoor vindt u 
hieronder ingelast zijn brief d.d. 30 mei 2014 aan A.M.L. van Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (Stuk 21 achter tab 21):  
 

 
VAN COPPENOLLE  
ADVOCATEN 
 
DIRK VAN COPPENOLLE  
SOFIE REPRIELS 
MEDEWERKSTER 

BEVERZAKSROEKWEG 97                                                                    VAN ROOIJ A.M.L. 
B-3520 ZONHOVEN                                                                                Hazendansweg 36a  
Tel (+32) (0)11/227798                                                                            3520 ZONHOVEN 

Fax (+32) (0)11/236492  
DIRK@VAN-COPPENOLLE.BE   
 
 
U/REF: 
 
M/REF: 5346/Gemeente Zonhoven/Van Rooij-klacht BP  
 
                                                                                                                            Zonhoven, 30 mei 2014   
 
Geachte Mijnheer, 
 
U kent de uitgesproken beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling 
Hasselt dd. 30/05/2014,  
 
Ter zake treed ik op als raadsman van partijen De RAEVE, TELEN en HULSMANS,  
 
U gelieve de aan mijn cliënten toegekende rechtsplegingsvergoeding ad € 1.320,00 ten titel van berusting 
te willen storten op mijn derdenrekening BE81 7351 1306 6824 met vermelding van de refertes van het 
dossier.   

      
Bij gebreke aan vrijwillige regeling zal de deurwaarder worden gelast met invordering.  

 
Met vriendelijke groeten. 
 
Dirk Van Coppenolle 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-september-2014-herinnering-gemeentebelastingen-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-september-2014-aministratieve-boete-federale-overheidsdienst-financien-aan-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-mei-2014-brief-dirk-van-coppenolle-stelen-1320-euro-gemeente-zonhoven.pdf
mailto:DIRK@VAN-COPPENOLLE.BE
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Met de dreiging van het sturen van een gerechtsdeurwaarder aan A.M.L. van Rooij naar zijn woning 
Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven wil advocaat mr. Dirk VAN COPPENOLLE in opdracht van 
burgemeester Johny De RAEVE, gemeentesecretaris Bart TELEN en wnd. gemeentesecretaris Marie-
Claire HULSMANS van de gemeente Zonhoven maar liefst  € 1.320,00  EURO stelen bij A.M.L. van 
Rooij, zoals kenbaar gemaakt in zijn bovengenoemde brief d.d. 30 mei 2014 aan A.M.L. van Rooij op 
zijn woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. Dit met de wetenschap dat volgens dezelfde 
advocaat mr. Dirk VAN COPPENOLLE, burgemeester Johny De RAEVE, gemeentesecretaris Bart 
TELEN en wnd. gemeentesecretaris Marie-Claire HULSMANS de woning op het adres 
Hazendansweg 35A, 3520 Zonhoven ONBEWOOND is. Dit is misdaad ten top.  
 
Dit des te meer advocaat mr. Dirk VAN COPPENOLLE het stelen van deze € 1.320,00 EURO bij 
A.M.L. van Rooij heeft gebaseerd op een op 30 mei 2014 uitgesproken valse beschikking van de 
Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, welke op basis van de 
door burgemeester Johny De RAEVE, gemeentesecretaris Bart TELEN en wnd. gemeentesecretaris 
Marie-Claire HULSMANS valselijk verstrekte gegevens aan substituut procureur des konings E. 
STEYLS van Hasselt tot stand is gekomen. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast onze op  
22 mei 2014 gedane strafklacht met burgerlijke partijstelling tegen de gemeente Zonhoven en 
gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters bij onderzoeksrechter S. GORRÉ van de rechtbank van 
Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, waarvoor A.M.L. van Rooij onder kwitantienummer: 4440 
maar liefst € 400,- heeft moeten betalen aan de rechtbank, waarvan de behandeling door dezelfde 
substituut procureur des konings E. STEYLS van Hasselt bewust al maar liefst vijf maanden lang 
wordt tegengehouden, ten gunste van de sluipmoordende genocide plegende grensoverschrijdende 
misdaad op 7.000.000.000 wereldbewoners (Stuk 22 achter tab 22). Het is hierbij goed te weten: 

- dat Dirk Van Coppenolle stafhouder is bij de Balie Hasselt (2014 – 2016) die binnen hetzelfde 
gerechtsgebouw, Parklaan 25/9, 3500 Hasselt, is gevestigd als waar substituut procureur des 
konings E. STEYLS werkzaam is.   

- dat Dirk Van Coppenolle en burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven beiden lid zijn van 
de Jonge Balie Hasselt, Parklaan 25 - 3500 Hasselt. 

Daarmee is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat de door burgemeester Johny De Raeve 
van Zonhoven (advocaat Balie Hasselt) gevolmachtigde Dirk van Coppenolle (Stafhouder Balie 
Hasselt) onderdeel uitmaakt van een grote grensoverschrijdende criminele organisatie van ongekende 
omvang waarvan 7.000.000.000 wereldbewoners het slachtoffer zijn, zoals u kunt lezen bij de 
Europese De Groenen op internet in de volgende link met deeplinks: 
 

www.degroenen.eu 
 
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 Zonhoven 
gepleegde “domiciliefraude” misdaad jegens A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij 
van Nunen onder aansturing van burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) van Zonhoven 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. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2014-verzoekschrift-aan-bart-de-smet-om-10-fardes-toe-te-voegen-aan-dossier-hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoek-het-dossier-te-vervolledigen-met-de-10-dikke-ordners
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoek-het-dossier-te-vervolledigen-met-de-10-dikke-ordners
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-mei-2014-strafklacht-met-burgerlijke-partijstelling-bij-onderzoeksrechter-s-gorre-te-hasselt.pdf
http://www.degroenen.eu/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/5-juli-2014-bezwaarschrift-aan-benw-van-sint-oedenrode-inzake-strafklacht-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-april-2014-email-sommatie-aan-burgemeester-johny-de-raeve-van-zonhoven.pdf
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- 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 
Johny De Raeve (OpenVld) van Zonhoven in samenspanning met zijn gevolmachtigde advocaat Dirk 
Van Coppenolle (Stafhouder Balie Hasselt) 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;   
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 hebben aangericht met misbruik van miljoenen euro’s 
gemeenschapsgeld van de Nederlandse en Belgische belastingbetalers. 
 
Deze zaak is ook in strafrechtelijk onderzoek bij BART DE SMET, Substituut Procureur-Generaal bij 
het Parket Hof van Beroep te Antwerpen, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen. Als bewijs daarvoor vindt 
u hieronder ingelast een kopie van de in het dossier liggende aangetekende brief d.d.15 september 
2014 (kenmerk: 2014/PGA/2192, 2014/KC12/101) die griffier hoofd van dienst K. MOREL van het Hof 
van Beroep te Antwerpen heeft laten uitgaan aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V., ’t Achterom 
9a, 5491 XD Sint Oedenrode, in de volgende ingelaste link (Stuk 10 achter tab 10) 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-hof-van-beroep-te-antwerpen-aan-
ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf   
  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven: 
 
 

https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/bart-desmet/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-september-2014-brief-van-hof-van-beroep-te-antwerpen-kamer-ki-aan-ekc.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-hof-van-beroep-te-antwerpen-aan-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-september-2014-hof-van-beroep-te-antwerpen-aan-ecologisch-kennis-centrum-bv.pdf
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Hof van beroep te Antwerpen 
Correctionele griffie, Kamer van inbeschuldigingstelling 
Gerechtsgebouw, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen 
  
                                                                       K.I.-hoger beroep regeling rechtspleging 
                                                                       2014/RP/115; KI 2 
  
                                                                       HET ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM B.V. 
                                                                       ’t Achterom 9A 
                                                                                 
                                                                       5491 XD Sint-Oedenrode NEDERLAND 
                                                                        Fax HET ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM B.V. 
  
Uw kenmerk               ons kenmerk                                             Antwerpen 
                                   2014/PGA/2192, 2014/KC12/101            15 september 2014 
                                   (parketnummer) 
                                   2014/RP/115 (rolnummer) 
Bijlage(n)                      rechtstreeks                                         fax 
                                   +32 3 247 97 97                                   +32 3 247 97 81 
  
Hoger beroep regeling rechtspleging 
  
Mevrouw, mijnheer 
  
Overeenkomstig artikel 135 van het wetboek van strafvordering werd volgende zaak vastgesteld 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling op maandag 20 oktober 2014 om 14..uur: 
 
BVBA VANOPPEN Stephan Limburgs, VANOPPEN INVESTMENT GROUP BVBA, MARTENS 
Christiane, VANOPPEN Stephan, BOELEN Annick, PHILTJENS Hugo, LIBOTTE Florent, 
CLAES Willy, NIJS Guido, SCHERMAN Etienne, THIJSSEN Tom, DULLAERS Luc, 
ECKELMANS Gerard, CUYX Camille, VALKENEERS Peter, STEEGMANS Ria, PENDERS 
Caroline, VERHEYDEN Elke, VANDERBIESEN Kristiaan, VANBRABANT Gina, PALMANS 
Robert, DE RAEVE Johny, TELEN Bart, HULSMANS Marie-Claire, DE WOLF Ellen, MAAS 
Peter, VAN ROSSUM Cees, DEKKERS René, HENDRIKS-VAN KEMENADE Jeanne, VAN DE 
LOO Peet, VELDMEIJER G, VAN DEN BERK – VAN DE LAAR Henriette, SCHRIEK Piet, 
COMPAGNE Freek, JORRITSMA John, VAN DE BIGGELAAR Mies, VAN DE BIGGELAAR 
Robert, VAN AARLE Erik, VAN AARLE Ad, VAN AARLE Leo, VAN HOEK F.M., KNEEPKENS 
A.M.E., WENSING S.A., VAN DER DONK Menno, KOOISTRA C. JANS Henk, FONVILLE Roel, 
OERLEMANS Jan, WERTELAERS Patrick, RONDEEL Ferry, DUYNSTEE Dries, GAALMAN 
A.A.B., KRAAKMAN F.A.J., SPANINKS Toon, BOYEN Denis, DELBROUCK Ivo, DEBAENST 
Martina, RASKIN Elisabeth, TURTELBOOM Annemie, VAN ROOIJ Adrianus Marius 
Lambertus, HET ECOLOGISCH KENNIS CENTRUM B.V. 
  
Ik vestig er uw aandacht op dat de zaak op deze datum wordt vastgelegd voor behandeling, het 
betreft dus in principe geen inleidingszitting. 
  
Het dossier ligt vanaf heden en gedurende ten minste vijftien dagen voor deze datum ter inzage op 
de griffie* van dit Hof. 
  
Hoogachtend, 
Dhr. K. Morel 
Griffier-hoofd van dienst 
  
*de correctionele griffie bevindt zich op de 2

e
 verdieping van het gerechtsgebouw en is geopend van 

08.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.00u. 
  

  

tel:%2B32%203%20247%2097%2097
tel:%2B32%203%20247%2097%2081


8 
© 

Het is deze grote grensoverschrijdende misdaad die door het Hof van Beroep (kamer KI) in 
behandeling is genomen. Bij het inzien van de stukken bij de griffie van het Hof van Beroep te 
Antwerpen hebben wij gezien dat deze zaak op 20 oktober 2014 wordt behandeld en dat ook het 
Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode 
daarvoor is uitgenodigd. Bij brief d.d. 18 september 2014 hebben wij aan het Parket bij het Hof van 
beroep te Antwerpen t.a.v. onderzoekmagistraat B. de Smet. Waalse Kaai 35A, 2000 
Antwerpen,  nadere stukken overlegd, welke u hieronder vindt ingelast in de volgende link: 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2014-stukken-voor-magistraat-b-de-smet-
hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf 

                                                     
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Tot op heden heeft Substituut Procureur-Generaal BART DE SMET (onder druk van 
voormalig federale Minister van Justitie Annemie Turtelboom en haar partijgenoot burgemeester 
Johny De Raeve?) nog steeds geen beslissing genomen op ons verzoekschrift d.d. 18 september 
2014, wat de Belgische Rechtstaat niet te goede komt. Wij vertrouwen er dan ook op dat dit alsnog 
snel zal gebeuren nu Substituut Procureur-Generaal Bart de Smet, als kopiehouder, hiervan in kennis 
is gesteld.    
 
Ook het Gerechtshof Den Haag (Nederland) heeft dit alles onder kenmerk: KI 4/0148 in strafrechtelijk 
onderzoek. Bij brief d.d. 28 september 2014 hebben wij president mr. L. Verheij van het Gerechtshof 
Den Haag daarover 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: 
 

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/18-september-2014-stukken-voor-magistraat-b-de-smet-hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-september-2014-stukken-voor-magistraat-b-de-smet-hof-van-beroep-te-antwerpen.pdf
https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/bart-desmet/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-oktober-2013-brieven-belgisch-minister-joelle-milquet.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-april-2014-email-sommatie-aan-burgemeester-johny-de-raeve-van-zonhoven.pdf
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
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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 23 achter tab 23): 

 
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 gevolmachtigde advocaat Dirk van Coppenolle (Stafhouder Balie Hasselt) het 
nadrukkelijk verzoek om A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij en hun ondernemingen niet nog langer te 
verplichten tot het plegen van sociale en fiscale fraude (waarvoor ten minste 10 jaar lang 
gevangenisstraf staat) en ervoor te zorgen dat aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen 
vóór uiterlijk 11 oktober 2011 - na vanaf 1 januari 2011 (bijna 4 jaar lang) onafgebroken te hebben 
gewoond in hun woning op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven - een 
identiteitskaart wordt verstrekt (E-kaart), waarvan u een voorbeeld hieronder vindt ingelast.  
 

 

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
http://www.rechtspraak.nl/
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Dit des te meer de door de gemeente Zonhoven gevolmachtigde advocaat Dirk van Coppenolle 
(Stafhouder Balie Hasselt) daarmee heeft weten te bewerkstelligen dat A.M.L. van Rooij, ondanks zijn 
onafgebroken verblijf vanaf 21 april 2010 (4,5 jaar lang) in België, nog steeds in een auto rondrijdt met 
een Nederlands kenteken en daarmee een misdrijf pleegt en het feit dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. 
van Rooij vanaf 1 januari 2011 (bijna 4 jaar lang) geen zorgverzekering hebben die in Vlaanderen 
vanaf 1 oktober 2001 wettelijk verplicht is, welke bij hen bewijsbaar (blijvende) gezondheidsschade 
heeft veroorzaakt. 
 
Met inachtneming van bovengenoemde feiten eisen wij van de door de gemeente Zonhoven 
gevolmachtigde advocaat Dirk van Coppenolle (Stafhouder Balie Hasselt) dat hij ervoor zorgt dat  
burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven vóór uiterlijk 11 oktober 2011 met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2011 de Belgische identiteitskaart (E-kaart) heeft verstrekt aan A.M.L. van Rooij 
en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun woonadres (hoofdverblijfplaats) Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven. 
 
Kopie: Een kopie van deze tijdig neergelegde stukken aan de Voorzitter van de rechtbank van Eerste 
Aanleg Limburg, Afdeling Hasselt, en aan de door de gemeente Zonhoven gemachtigde advocaat mr. 
Dirk van Coppenolle, laten wij toekomen aan het Belgische Grondwettelijk Hof.  
 
In afwachting van uw beslissing hierop vóór uiterlijk 9 oktober 2011 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); 
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); 
 

http://www.const-court.be/
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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: 8 oktober 2014 17:29 
Onderwerp: Aan Mr. Dirk VAN COPPENOLLE (Stafhouder Balie Hasselt): Neergelegde stukken bij 
rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt, in de belastingfraude zaak tegen de gemeente 
Zonhoven, rolnummer AR/14/364/A, welke op 23 oktober 2014 om 9.00 uur ter zitting wordt behandeld. 

Aan: dirk@van-coppenolle.be, advocaten@van-coppenolle.com 
Cc: stafhouder@baliehasselt.be, secretariaat@baliehasselt.be, bjb@baliehasselt.be, 
annecatherine.gielen@gmail.com, dominique.matthys@ordevanvlaamsebalies.be, dominique.matthys@mb-
advocaten.be, info@advocaat.be, info@avocats.be, cdeville.secrgen@avocats.be, anne.jonlet@avocats.be, 
michele.secr@avocats.be, a_bureel.parketantwerpen@just.fgov.be, bart.desmet@uantwerpen.be, 
"srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be" <srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be>, "griffie@const-court.be" 
<griffie@const-court.be>, Parquet fédéral <federaal.parket@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>, 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>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, "kabinet.bourgeois@vlaanderen.be" 
<kabinet.bourgeois@vlaanderen.be>, "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> 
  

 

 
 


