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Van: In't Ven Erik <EIntven@ibz.fgov.be> 
Datum: 1 februari 2013 10:46 
Onderwerp: Verzoek openbaarheid van bestuur 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
  

Geachte,  
  
Uw verzoek om inzage van uw dossier werd in goede orde ontvangen op 31/01/2013. In 
overeenstemming met de wet op de openbaarheid van bestuur van 11/04/1994 ( waarvan ik u kopij 
als bijlage stuur ) zal u een antwoord mogen verwachten van de Dienst Vreemdelingenzaken binnen 
de 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag.  
  
Hopende u met deze inlichtingen van dienst geweest te zijn.  
  
Vriendelijke groeten 
  
Erik In ’t Ven 
Namens de Dienst Openbaarheid van Bestuur 
  
FOD Binnenlandse Zaken | SPF Intérieur  
Dienst Vreemdelingenzaken • Office des Etrangers 
Antwerpsesteenweg 59b • Chaussée d'Anvers 59b  
1000 Brussel • Bruxelles  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Van: A,M,L Van Rooij [mailto:ekc.avanrooij@gmail.com]  
Verzonden: donderdag 31 januari 2013 14:51 
Aan: In't Ven Erik 
CC: griffie@const-court.be; info@premier.fed.be; Milquet; Milquet Joëlle; 
min.annemie.turtelboom@just.fgov.be; info maggiedeblock; kabinet.peeters@vlaanderen.be; 
kabinet.lieten@vlaanderen.be; ronny.switten@skynet.be; Federaal Parket; No cancer Foundation 
Onderwerp: Aan Diensthoofd Erik Intven / Nogmaals Verzoek inzien dossier A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen op vrijdag 1 februari 2013 
  
  
Aan Diensthoofd Erik Intven 
  
Geachte heer Intven, 
  
Lees bijgevoegde e-mail aan uw collega's Mevrouw Ellen De Wolf en Tanja Van Den Bergh, 
  
Wij hebben begrepen dat u als diensthoofd daarover moet beslissen. 
  
Wij verzoeken u als diensthoofd daarom ons per kerende e-mail te berichten tussen welke uren op 
welke locatie wij de dossiers morgen vrijdag 1 februari 2013 kunnen komen inzien. 
  
In afwachting van uw kerend antwoord, verblijven wij; 
  
Met vriendelijke groet. 
  
A.M.L. van Rooij 
J.E.M. van Rooij van Nunen 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 31 januari 2013 13:25 
Onderwerp: Nogmaals Verzoek inzien dossier A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op 
vrijdag 1 februari 2013 
Aan: bur_lveu@ibz.fgov.be, tania.vandenbergh@dofi.fgov.be 
Cc: griffie@const-court.be, info@premier.fed.be, milquet@ibz.fgov.be, joelle.milquet@ibz.fgov.be, 
min.annemie.turtelboom@just.fgov.be, info.maggiedeblock@ibz.fgov.be, 
kabinet.peeters@vlaanderen.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, ronny.switten@skynet.be, 
federaal.parket@just.fgov.be, No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com> 

Aan: Dienst Vreemdelinge Zaken  
  
Betreft: Nogmaals Verzoek om inzien dossiers op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur.   
  
Geachte Mevrouw Ellen De Wolf en Tanja Van Den Bergh, 
  
Hierbij willen wij u ons hieronder ingelaste verzoekschrift van gisteren nogmaals laten toekomen:  
  

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 30 januari 2013 11:38 

Onderwerp: Verzoek inzien dossier A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op 
vrijdag 1 februari 2013 

Aan: bur_lveu@ibz.fgov.be 
  

Geachte heer, mevrouw 
  

Bijgevoegd vindt u een kopie van de beslissingen d.d. 23.01.2013 van Ellen De Wolf, 
namens Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor Maatschappelijke integratie 
betreffende (zie bijlagen): 

-        A.M.L. van Rooij, Rijksregister: 053031060337, vanaf 1 januari 2011 
hoofdverblijfsplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. 

-       J.E.M. van Rooij van Nunen: Rijksregister: 055092051011, hoofdverblijfsplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. 

  

Ondergetekenden willen a.s. vrijdag 1 februari 2013 de volledige dossiers komen 
inzien om te bekijken op welke dossierstukken de beslissingen d.d. 23 januari 2013 
van Ellen De Wolf, namens Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor 
Maatschappelijke integratie, zijn genomen wat nodig is om tijdig beroep te kunnen 
aantekenen.  

  

Wij verzoeken u daarom ons per kerende e-mail te berichten tussen welke uren op 
welke locatie wij de dossiers a.s. vrijdag kunnen komen inzien.  

  
In afwachting van uw kerend antwoord, verblijven wij; 

  
Met vriendelijke groet. 

  
A.M.L. van Rooij 
J.E.M. van Rooij van Nunen 

  
Voor ons staat vast dat de gemeente Zonhoven u geen volledig dossier heeft toegestuurd, waarmee 
verantwoordelijk burgemeester Johny De Raeve (die ook advocaat is) aan uw dienst een valselijk 
opgemaakt dossier heeft neergelegd. De feitelijke situatie is als volgt: 
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J.E.M. van Rooij van Nunen is op 5 juli 1979 getrouwd met haar man A.M.L. van Rooij en zijn 
daarmee vanaf die tijd onlosmakelijk aan elkaar verbonden. A.M.L. van Rooij heeft daarom mede 
namens J.E.M. van Rooij van Nunen op 6 mei 2010 (de dag van de moord op Pim Fortuyn) bij 
aangetekende brief in België politiek asiel aangevraagd bij Vice-Eerste Minister en Minister van Werk 
en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid Joëlle Milquet, aangevuld bij aangetekende 
brief d.d. 26 mei 2010. Voor de inhoud van onze politiek asielaanvraag d.d. 6 mei 2010 met aanvulling 
d.d. 26 mei 2010, lees de volgende links met deeplinks aan feitelijke onderbouw: 
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-
belgie.pdf  
  
http://www.mstsnl.net/triple-x/aanvullende-brief-23-mei-2010-asielverzoek-aan.pdf  
  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.      
  
Omdat wij vanaf 21 april 2010 politiek vluchteling zijn en op 6 mei 2010 politiek asiel hebben 
aangevraagd bij Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het 
Migratie- en asielbeleid Joëlle Milquet (thans: verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken) en 
daarvan ook de Belgische en Nederlandse Raad van State bij aangetekende brieven d.d. 23 mei 2010 
(verstuurd op 26 mei 2010) op de hoogte hebben gebracht geldt voor ons in België de 
vluchtelingenstatus op basis van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951. In België worden de 
asielprocedure en de bevoegdheden van de asielinstanties geregeld door de Wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. Deze wet werd gewijzigd door de Wet van 15 september 2006. Deze wet voert de 
huidige nieuwe asielprocedure in, die in werking trad op 1 juni 2007. De wet bevat eveneens 
bepalingen betreffende de subsidiaire bescherming, die van toepassing zijn sinds 10 oktober 2006. 
«De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de 
vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen humanitair verblijf om medische redenen kan 
genieten, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer 
hij naar zijn land van herkomst […] terugkeert, hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade […]. 
  
In de Wet van 15 december 1980 staat daarover onder meer letterlijk het volgende geschreven:  
  

Artikel 6 
Behoudens de in een internationaal verdrag, in de wet of in een koninklijk besluit  
Bepaalde afwijkingen, mag de vreemdeling niet langer dan drie maanden in het Rijk  
verblijven, tenzij het visum of de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in zijn  
daarmee gelijkgestelde reistitel werd aangebracht, een andere duur bepaalt. 
  
De vreemdeling die langer dan drie maanden op het grondgebied verblijft van de Staten 
die partij zijn bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de 
buitengrenzen, die België bindt, of die zich verschillende malen achter elkaar, 
gedurende in totaal meer dan negentig dagen, berekend over een periode van zes 
maanden, in België of op het grondgebied van deze Staten ophoudt, wordt geacht 
langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. 
  
Voor de toepassing van het tweede lid, wordt de duur van het verblijf van de 
vreemdeling op het grondgebied van de overeenkomst sluitende Staat die een geldige 
verblijfstitel heeft afgegeven voor een periode van meer dan drie maanden, niet 
meegerekend. 

  
A.M.L. van Rooij woont al vanaf 21 april 2010 (bijna drie jaar) onafgebroken in België, wat veel langer 
is dan “negentig dagen over een periode van zes maanden” en heeft daarmee op grond van deze wet 
van rechtswege een verblijfsvergunning in België verkregen. Hetzelfde geldt voor J.E.M. van Rooij van 
Nunen die met het huwelijk onlosmakelijk aan haar echtgenoot A.M.L. van Rooij zit verbonden.   
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-december-2012-sommatie-aan-gerechtshof-den-haag.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/triple-x/aanvullende-brief-23-mei-2010-asielverzoek-aan.pdf
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Om deze wettelijke reden heeft de gemeente Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 
ambtshalve uitgeschreven uit de gemeente Sint-Oedenrode en is A.M.L. van Rooij vanaf die tijd van 
rechtswege ingeschreven op zijn domicilieadres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België.  
Voor het juridisch waterdichte bewijs vindt u in de volgende link bijgevoegd het proces-verbaal bij 
bindende uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in zaaknummer: AWB 11/1633, 11/1634, 
11/1635 met een begeleidende voorbrief d.d. 8 oktober 2012, kenmerk: BK-SHE 12/00458, van het 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.  
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-onherroeplijk-proces-verbaal-dat-ad-van-rooij-
vanaf-2011-is-uitgeschreven-uit-de-gemeente-sint-oedenrode.pdf  
  
Daarin hebben namens de gemeente Sint-Oedenrode de gemachtigde ambtenaren mr. A.G. Hendriks 
en H.A.M. van den Berkmortel in de zaak met de nummers: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 
tegenover de behandelend rechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch de volgende verklaring 
afgelegd (zie productie 2):  
  

Huidig adres eiser: Hazendansweg 36a 3520 Zonhoven, België.  
Vrouw woont nog in Sint-Oedenrode.  
April 2010 naar België gevlucht,  
miv 2011 niet meer ingeschreven in onze gemeente. 

  
waarop door de rechtbank ’s-Hertogenbosch onder nummers AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 
onherroepelijk is beslist.  
  
In de artikelen 22 en 23 van de Belgische Grondwet staat letterlijk het volgende geschreven: 
  

Art. 22 
Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens 
in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. 
 
Art. 23 
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. 
 
Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening 
houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele 
rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. 
 
Die rechten omvatten inzonderheid : 
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een 
algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van 
een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke 
arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg 
en collectief onderhandelen; 
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, 
geneeskundige en juridische bijstand; 
3° het recht op een behoorlijke huisvesting; 
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. 

  
Daarin staat onder meer geschreven dat A.M.L. van Rooij in België recht heeft op zijn gezinsleven, 
wat betekent dat hij recht heeft om samen met zijn vrouw (familie) in België te verblijven. Om die 
reden heeft het Belgische Grondwettelijke Hof over de verblijfstatus van de familie A.M.L. van Rooij op 
25 oktober 2012 onder nummer 130/2012 het volgende onherroepelijke arrest gewezen. Als bewijs 
daarvoor lees de volgende link.  
  
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/11/12/wet-2012206275-print.html  
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-onherroeplijk-proces-verbaal-dat-ad-van-rooij-vanaf-2011-is-uitgeschreven-uit-de-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-onherroeplijk-proces-verbaal-dat-ad-van-rooij-vanaf-2011-is-uitgeschreven-uit-de-gemeente-sint-oedenrode.pdf
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/11/12/wet-2012206275-print.html
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht. In dit onherroepelijke arrest heeft het Belgisch Grondwettelijk 
Hof onder meer letterlijk het volgende beslist:  

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden op 31 juli 2012, is beroep tot 
vernietiging ingesteld van de wet van 15 december 2010 houdende instemming met, 
onder meer, het <<Verdrag tot herziening van het op 2 februari 1958 gesloten Verdrag 
tot instelling van de Benelux Economische Unie>> (bekendgemaakt in het Belgische 
Staatsblad van 22 december 2011), door het <<Ecologisch Kennis Centrum B.V. >>, 
met zetel te NL-5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), ’t Achterom 9a, de vzw << No 
Cancer Foundation >>, met de zetel te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 16, de familie 
A.M.L. van Rooij, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36 A, en de familie Erik 
Verbeek, wonende te HR-34550 Pakrac (Kroatië), Seovacki put 43.            

  
Hiermee heeft het Belgische Grondwettelijke Hof onherroepelijk beslist dat de familie A.M.L. van Rooij 
woont op het adres Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven (België).  
  
Overeenkomstig dit onherroepelijke arrest van het Belgische Grondwettelijk Hof heeft de familie 
A.M.L. van Rooij met eigenaar Drillieux Davy op 21 december 2010 bij Century 21 Axion Vastgoed 
bvba, Heuvenstraat 23 B-3520 Zonhoven een huurovereenkomst afgesloten met op blz. 1 en 6 
letterlijk de volgende tekst.  
  

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst. 
De verhuurder (Ad van Rooij) geeft in huur aan de huurder (Drillieux Davy), die 
aanvaardt, de woning gelegen te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A  

  
Artikel 2. Hoofdverblijfplaats. 

Deze huurovereenkomst heeft betrekking op een woongelegenheid die de huurder en 
zijn gezin als hoofdverblijfplaats zal gebruiken.  

  
Opgemaakt in drie exemplaren te Zonhoven op 21 december 2010 
Elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. 

  
De verhuurder                                                                                De huurder 
(handtekening(en)                                                                         (handtekeningen)  
Gelezen en goedgekeurd, goed voor akkoord) 
  

Daarmee heeft het Belgische Grondwettelijk Hof op 25 oktober 2012 bij arrest nummer 130/2012 
onherroepelijk beslist dat het gezin/familie A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 hun 
hoofdverblijfplaats hebben op het adres Hazendansweg 36 A, 3520 te Zonhoven (België), waarop 
vanaf die tijd een rechtsgeldig huurcontract rust. 
  
J.E.M. van Rooij van Nunen woonde om die reden vanaf 1 januari 2011 op het foutieve adres in Sint-
Oedenrode en heeft zij zich op 14 januari 2013 bij haar man A.M.L. van Rooij gevoegd in Zonhoven, 
waar ze wettelijk vanaf 1 januari 2011 woont, waarop Belgisch Staatsecretaris Maggie De Block voor 
Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding op 23 januari 2013 als zodanig 
heeft beslist.  
Tegen deze vanuit de gemeente Sint-Oedenrode gepleegde misdrijven hebben wij op 24 januari 2007 
(mutatienummer: PL2123/07-112287) in Nederland strafaangifte gedaan. Voor de inhoud van deze 
strafaangifte, zie de volgende link: 

http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/bijlage-21.pdf  

De behandeling ervan wordt door burgemeester Peter Maas (als hoofd van de politie) al zes jaar lang 
tegengehouden: 

In België loopt hierover vanaf 24 juli 2012 een strafrechtelijk onderzoek onder referte: FD30.99.15-12 
LP-mv bij het Parket te Brussel. Als bewijs daarvoor vindt u in de volgende link bijgevoegd de brief 
d.d. 24 juli 2012 van Belgisch federale Magistraat aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf  

http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/bijlage-21.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
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Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan u gericht.  

In dit lopende strafrechtelijke onderzoek onder referte: FD30.99.15-12 LP-mv heeft A.M.L. van Rooij 
vanuit zijn wettelijke verblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België), mede vanuit zijn 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. op 6 december 2012 onder PV-nummer: 007961/2012 bij de 
gerechtelijke commissaris, officier van Gerechtelijke Politie te Hasselt een aanvullende strafklacht 
ingediend, welke met 10 ordners feitelijk is onderbouwd, tegen deze al maar liefst 26 jaar lang 
gevoerde terreur vanuit de gemeente Sint-Oedenrode op hem en zijn gezin/familie. Betreffend PV-
nummer: 007961/2012 vindt u in de volgende link bijgevoegd 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-december-2012-proces-verbaal-007961-2012-federale-politie-
hasselt.pdf  

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan u gericht. De Raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt heeft in de 
zaak met notitienummer HA.60.LI.19356-09 op 18 januari 2013 beslist dat deze zaak met referte: 
FD30.99.15-12 LP-mv en notitienummer HA.45F1.7961-12 naar de correctionele rechtbank is 
verwezen. 

In de aanhef van deze PV-nummer: 007961/2012 heeft de gerechtelijke commissaris, officier van 
Gerechtelijke Politie te Hasselt letterlijk het volgende geschreven: 
  

Naam, Voornaam: VAN ROOIJ Adrianus Marius Lambertus.  
Geboren te / op Sint-Oedenrode / Nederland /10-3-1953 
Nationaliteit: Nederland 
Wettelijke verblijfplaats: 3520 Zonhoven (België) Hazendansweg 36/ A000 
  

Het behoeft geen toelichting dat als een Belgische gerechtelijke commissaris, officier van 
Gerechtelijke Politie te Hasselt in zijn Proces-verbaal schrijft dat de wettelijke verblijfplaats van mijn 
man A.M.L. van Rooij is “3520 Zonhoven (België) Hazendansweg 36/ A000” dat burgemeester Johny 
de Raeve hierover dan een valselijk opgemaakt dossier aan Dienst Vreemdelinge Zaken heeft 
verstuurd, waarop Ellen De Wolf op 23 januari 2013 namens staatssecretaris Maggie De Block 
valselijke beslissingen heeft genomen, die door Johny De Raeve weer worden gebruikt om A.M.L. van 
Rooij en zijn vrouw J.E./M. van Rooij van Nunen het land België uit te kunnen zetten, zogenaamd 
omdat hij nog geen drie maanden in België verblijft.  
  
Burgemeester Johny De Raeve heeft als zodanig gehandeld met de wetenschap en voorkennis dat 
onze hoofdverblijfplaats al vanaf 1 januari 2011, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven is. Vlaams 
Minister Ingrid Lieten is onze gebuur en kan u dat bevestigen.  
  
Vanwege het feit dat Ellen De Wolf, door niet te reageren, weigert dat A.M.L. van Rooij en zijn vrouw 
J.E.M. van Rooij van Nunen hun eigen dossiers (zie bijlagen) mogen inzien maar dat moet laten doen 
via een advocaat college van burgemeester Johny de Raeve die dit alles heeft veroorzaakt maakt 
duidelijk dat dit onderling als zodanig is besproken en afgestemd.  
  
De werkelijke reden waarom door burgemeester Johny de Raeve van Zonhoven als zodanig wordt 
gehandeld jegens A.M.L. van Rooij en zijn familie, kunt u lezen, horen en zien in de volgende links 
met deeplinks over voormalige buurvrouw Ingrid Simons.  
  
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/14-11-11-misstanden-in-zonhoven-openlijk-naar-buiten  
  
http://www.youtube.com/watch?v=7tD-0yTcAQc  
  
http://www.youtube.com/watch?v=7CWQerwk_SY  
  
Om die reden hebben wij van deze e-mail een kopie toegestuurd aan: 

-            De Griffier van het Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-court.be)   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-december-2012-proces-verbaal-007961-2012-federale-politie-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-december-2012-proces-verbaal-007961-2012-federale-politie-hasselt.pdf
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/14-11-11-misstanden-in-zonhoven-openlijk-naar-buiten
http://www.youtube.com/watch?v=7tD-0yTcAQc
http://www.youtube.com/watch?v=7CWQerwk_SY
mailto:griffie@const-court.be
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-            Elio Di Rupio, Eerste Minister van België (info@premier.fed.be); 

-            Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken 
en Gelijke Kansen (milquet@ibz.fgov.be);  

-            Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie 
(min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be) 

-            Maggie De Block Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 
Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Justitie 
(info.maggiedeblock@ibz.fgov.be);  

-            Kris Peters, Minister-President van de Vlaamse Regering 
(kabinet.peeters@vlaanderen.be)  

-            Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams 
minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding 
(kabinet.lieten@vlaanderen.be);  

-            Ronnie Switten, raadslid gemeente Zonhoven en voorzitter van de sp.a in het 
district Zonhoven, Hasselt en Diepenbeek (ronny.switten@skynet.be);    

-            Lieve Pellens, federaal magistraat parket te Brussel die dit in strafrechtelijk 
onderzoek heeft onder referte FD30.99.15-12 LP-mv (federaal.parket@just.fgov.be);    

-            Erik Verbeek, No Cancer Foundation te Hasselt 
(nocancerfoundation@gmail.com);     

  
Tevens richten wij aan zowel Ellen De Wolf als wel aan Tanja Van Den Bergh nogmaals het volgende 
nadrukkelijke verzoek:  

Bijgevoegd vindt u een kopie van de beslissingen d.d. 23.01.2013 van Ellen De Wolf, 
namens Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor Maatschappelijke integratie 
betreffende (zie bijlagen): 

-        A.M.L. van Rooij, Rijksregister: 053031060337, vanaf 1 januari 2011 
hoofdverblijfsplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. 

-       J.E.M. van Rooij van Nunen: Rijksregister: 055092051011, hoofdverblijfsplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.   

Ondergetekenden willen a.s. vrijdag 1 februari 2013 de volledige dossiers komen 
inzien om te bekijken op welke dossierstukken de beslissingen d.d. 23 januari 2013 
van Ellen De Wolf, namens Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor 
Maatschappelijke integratie, zijn genomen wat nodig is om tijdig beroep te kunnen 
aantekenen.   

Wij verzoeken u daarom ons per kerende e-mail te berichten tussen welke uren op 
welke locatie wij de dossiers a.s. vrijdag kunnen komen inzien.  

  
In afwachting van uw kerend antwoord, verblijven wij; 

  
Met vriendelijke groet. 

  
A.M.L. van Rooij 
J.E.M. van Rooij van Nunen 

  

mailto:info@premier.fed.be
mailto:milquet@ibz.fgov.be
mailto:min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be
mailto:info.maggiedeblock@ibz.fgov.be
mailto:kabinet.peeters@vlaanderen.be
mailto:kabinet.lieten@vlaanderen.be
mailto:ronny.switten@skynet.be
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
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Voor meer achtergrond lees mijn sollicitatie naar Vice-President van de Nederlandse Raad van State 
met achtergrond in de volgende links: 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php  
  
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
  
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij  
  
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home  
  
Nogmaals verzoeken wij u daarom ons per kerende e-mail te berichten tussen welke uren op welke 
locatie wij de dossiers morgen vrijdag 1 februari 2013 kunnen komen inzien.  
  
In afwachting van uw kerend antwoord, verblijven wij; 
  
Met vriendelijke groet. 
  
A.M.L. van Rooij 
J.E.M. van Rooij van Nunen 
  

 

http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home

