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Van:  A.M.L. van Rooij en  
J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven 
 

  
Aantekenen met 
ontvangstbevestiging 
 
Aan Eerste Voorzitter van de Raad  
voor Vreemdelingenbetwistingen  
t.a.v. Voorzitter A. DE SMET 
Gaucheretstraat 92-94  
1030 Brussel 
 
(Vertrouwelijk in handen)  

 
A.M.L. van Rooij heeft op 21 april 2010 als politiek vluchteling Nederland moeten verlaten om door 
toedoen van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode in Nederland niet te worden vermoord in 
navolging van Pim Fortuyn. De daadwerkelijke veroorzaker is Cees van Rossum.  
 
A.M.L. van Rooij heeft om die reden mede namens J.E.M. van Rooij van Nunen bij aangetekende 
brief d.d. 6 mei 2010, aangevuld bij brief d.d. 26 mei 2010, politiek asiel aangevraagd bij Joëlle 
Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het 
Migratie - en asielbeleid om in Sint-Oedenrode niet te worden vermoord. 
 

Verzoek om opschorting van de zitting op 18 juni 2013 om 10 uur vanwege het feit dat tegen 
Ellen De Wolf, werkzaam als attaché voor Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, als ook 

burgemeester Johny De Raeve, gemeentesecretaris Bart Telen en wnd. gemeentesecretaris 
Marie-Claire Hulsmans van de Gemeente Zonhoven in deze zaak een strafrechtelijk onderzoek 
met burgerlijke partijstelling loopt bij de onderzoeksrechter Eerste Aanleg te Hasselt van de 

correctionele rechtbank, gekend onder referentie: COR/1680 <<PB/1300039>>. 

 
 
Zonhoven, 12 juni 2013.  

 
Uw Rolnummer: RvV 121 746 
 
Ons kenmerk: EKC/250213/bas  
 
  
VAN: 

 
De Heer Van Rooij Adrianus Marius Lambertus, van Nederlandse nationaliteit, geboren op 10/03/1953 
en Mevrouw Van Rooij Van Nunen J.E.M., van Nederlandse nationaliteit, geboren op 20/09/55,  
wonende te 3520 ZONHOVEN, Hazendansweg, 36A. 
 

EISENDE PARTIJ 

 

TEGEN: 

 
DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor asiel en migratie, 
maatschappelijke integratie en armoedebestrijding, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg, 
59b, 1000 Brussel (Met als advocaat: Meester Edda MATTERNE, kantoorhoudend te 1000 Brussel, 
Lakenstraat 123 bus 1).  

 
VERWERENDE PARTIJ 

 
 
Geachte Eerste Voorzitter, voor deze voorzitter A. DE SMET  
 
Bij brief d.d. 30 mei 2013 (Rolnummer: RvV 121 746) heeft u ondergetekenden A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven opgeroepen om op 18 juni 2013 
om 10 uur op de zitting te verschijnen voor de IIde kamer in zittingszaal A (zie bijlage 1).  

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord.aspx
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-van-geel.htm
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
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Deze zitting kan op 18 juni 2013 om 10 uur niet doorgaan omdat in deze zaak tegen:  

- Ellen De Wolf, werkzaam als attaché voor Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, als ook: 
- Johny De Raeve, burgemeester van Zonhoven, als ook: 
- Bart Telen, gemeentesecretaris van Zonhoven, als ook:  
- Marie-Claire Hulsmans, wnd. Gemeentesecretaris van Zonhoven; 

onder de nummers: referte FD66.99.2/11 (parket Brussel), referte 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 
(parket bij het hof van beroep te Antwerpen), referte FD30.99.15-12 (parket Brussel), Not. Nr. 
HA.45.F1.7961-12 (parket Hasselt) een strafrechtelijk onderzoek met burgerlijke partijstelling loopt 
bij de onderzoeksrechter Eerste Aanleg te Hasselt van de correctionele rechtbank, gekend onder 
referentie: COR/1680 <<PB/1300039>> . Als bewijs daarvoor laten wij u “vertrouwelijk” de kwitantie 
van betaling d.d. 12/06/2013 met de eerste 2 pagina’s van de ingediende strafklacht met burgerlijke 
partijstelling d.d. 12 juni 2013 aan de Onderzoeksrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt toekomen (zie bijlage 2).  
 
Wij staan erop dat de resultaten van de Onderzoeksrechter bij de rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt 
worden toegevoegd aan het te behandelen dossier in de zaak met als dossiernummer Rolnummer: 
RvV 121 746. Dit betekent dat de behandeling ter zitting op 18 juni 2013 om 10 uur niet kan doorgaan 
en voor onbepaalde tijd moet worden opgeschort.  
 
Ondergetekenden verzoeken u dan ook om zo spoedig als mogelijk te beslissen dat de zitting op 18 
juni 2013 om 10 uur hierop niet kan doorgaan en dat (per e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com) en zo 
nodig ook per aangetekende brief schriftelijk te bevestigen.  
 
Vanwege de korte tijd voor de zitting, zullen wij u hierover a.s. vrijdag 14 juni 2013 ook telefonisch 
benaderen, waarmee een onnodige reis en onnodige voorbereidingskosten kunnen worden 
voorkomen. 
 
In afwachting van uw beslissing vóór 15 juni 2013, verblijven wij; 
 
 
 
 
 
 
 
Hoogachtend                                                                      
 
A.M.L. van Rooij                                                          J.E.M. van Rooij van Nunen  
 
 
 
 
 
 
4 pagina’s volgen.  

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com

