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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 14 juni 2013 19:25 
Onderwerp: Bijkomende termijnaanvraag in de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2013 
inzake Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
Aan: veronique.baptist@minfin.fed.be 
Cc: Erik Verbeek <nocancerfoundation@gmail.com>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl> 
 
 

Aan de belastingdienst Hasselt, 
t.a.v. Veronique Baptist 
Dienstchef belastingkantoor. 
(e-mail: veronique.baptist@minfin.fed.be) 
  
Repertoriumnummer: 89077.81275. 
  
Betreft: 
Bijkomende termijnaanvraag in de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2013 inzake Van 
Rooij, Adrianus Marius Lambertus, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (kenmerk: 3520-Reg-
406/109);      
  
  
Geachte Mevrouw Baptist. 
  
Na overleg met Jean Vanherck binnen uw afdeling verzoeken wij u met betrekking tot het invullen van 
de aangifte in de personenbelasting een bijkomende termijn te verlenen tot na het moment de 
onderzoeksrechter van de rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt het onderzoek van de op 12 juni 2013 
onder referentie: COR/1680 <<1300039>> in behandeling genomen strafklacht met burgerlijke 
partijstelling tegen o.a. Ellen De Wolf, Johny De Raeve, Bart Telen en Marie-Claire Hulsmans van de 
gemeente Zonhoven heeft afgerond en het daarop volgende vonnis van de correctionele rechtbank te 
Hasselt in de aangifte in mijn personen belasting aanslagjaar 2013 kan worden meegenomen. 
  
Feitelijke Onderbouw.    
  
Voor de feitelijke onderbouw verwijzen wij u naar de volgende links met deeplinks op de website van 
No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) te Hasselt; 
  

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/advocaat-mr-edda-matterne 
  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-juni-2013-verzoek-tot-naleving-afgelegde-ambtseed-
aan-turtelboom-en-de-gucht.pdf 

  
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij 

      
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. 
  
Daarin kunt u onder meer lezen dat tegen door o.a.: 

-       Ellen De Wolf, werkzaam als attaché voor Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie, bij Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 100 

Brussel; 
-       Burgemeester Johny De Raeve, gemeentesecretaris Bart Telen en wnd. 

gemeentesecretaris Marie-Claire Hulsmans van de Gemeente Zonhoven; 
gepleegde grensoverschrijdende misdrijven vanuit een grote criminele organisatie reeds een 
strafrechtelijk onderzoek loopt onder de volgende nummers:      

-    referte FD66.99.2/11 van het federaal parket te Brussel; 
-    referte: 1998/PGA/1130-2011/AE23/27 van het parket bij het hof van beroep te Antwerpen; 
-    referte: FD30.99.15-12 van het federaal parket te Brussel; 
-    Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 van het parket te Hasselt; 
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Vanwege het feit dat de al meer dan 27 jaar lange vergiftigingspolitiek van 6.500.000.000 
wereldbewoners, waaronder 11 miljoen Belgen, vanuit dekmantelbedrijven, waaronder: 

-       Hickson Ganrantor Nederland B.V. (thans: Arch Timber Protection BV) te Nijmegen; 
-       Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) te Sint-Oedenrode;   

blijft doorgaan en daar de oorzaak ligt van deze al meer dan 3,2 jaar lang in België (Zonhoven) 
gevoerde misdrijven op A.M.L. van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V., waarin 
burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven een hoodfrol speelt, hebben wij hiervan op 12 juni 2013 
onder referentie: COR/1680 <<1300039>> een strafklacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de 
onderzoeksrechter van de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt tegen o.a. Ellen De Wolf, Johny De 
Raeve, Bart Telen en Marie-Claire Hulsmans. Het bewijs van betaling van € 500,- daarvoor vindt u 
bijgevoegd (Weergeven Downloaden); 
  
Zolang deze zaak nog in onderzoek is bij de onderzoeksrechter van de rechtbank Eerste Aanleg te 
Hasselt kan de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2013 nog niet worden ingevuld. Wij 
verzoeken u dan ook daarvoor een bijkomende termijn te geven tot na het moment de 
onderzoeksrechter van de rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt het onderzoek heeft afgerond en de 
correctionele rechtbank te Hasselt daarop vonnis heeft gewezen. 
  
Omdat ik gebruik heb gemaakt van gegevens op de website van No Cancer Foundation te Hasselt 
(www.nocancerfoundation.org) laat ik hen een kopie toekomen van dit verzoek om een bijkomende 
termijnaanvraag. 
  
In afwachting van uw beslissing verblijf ik; 
  
  
A.M.L. (Ad) van Rooij 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.   
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com 
+32 (0) 484749360 
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