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

  
Per e-mail verstuurd 
Carine.DeCooman@ibz.fgov.be 
 
Aan hoofdgriffier Carine DeCooman 
voor Vreemdelingenbetwistingen  
Gaucheretstraat 92-94  
1030 Brussel 
 
 

 
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. 
 
 

 
Sommatie aan hoofdgriffier Carine DE COOMAN van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen om op 14 juni 2013 vóór uiterlijk 12.00 uur een kopie te hebben 
verstrekt van de door  A DE SMET ondertekende beslissing dat op grond van ons 

verzoekschrift d.d. 13 juni 2013 (kenmerk: EKC/250213/bas) de terechtzitting op 18 juni 2013 
gewoon doorgaat, dan wel alsnog te beslissen dat op basis van in deze brief ingebrachte 

nieuwe feiten de terechtzitting op 18 juni 2013 niet doorgaat en voor onbepaalde tijd  
wordt uitgesteld.  

 
 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 14 juni 2013 08:36 
Onderwerp: Sommatie om uiterlijk op 14 juni 2013 voor 12.00 uur hierop te reageren. 
Aan: Carine.DeCooman@ibz.fgov.be 
Cc: cgvs.info@ibz.fgov.be, ingrid.cammaert@ibz.fgov.be, CGRA-CGVS.Helpdesk@ibz.fgov.be, 
tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be, an.michiels@ibz.fgov.be, damien.dermaux@ibz.fgov.be, 
ruth.willems@ibz.fgov.be, CGRA-CGVS.Documents@ibz.fgov.be, an.vandeven@ibz.fgov.be, 
bart.theunis@ibz.fgov.be, CGRA-CGVS.International@ibz.fgov.be, CGRA-
CGVS.Mineurs@ibz.fgov.be, CGRA-CGVS.Gender@ibz.fgov.be, Erik Verbeek 
<nocancerfoundation@gmail.com>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl> 

 
Zonhoven, 14 juni 2013.  

 
Uw Rolnummer: RvV 121 746 
 
Ons kenmerk: EKC/250213/bas  
 
Geachte hoofdgriffier Carine DE COOMAN , 
 
Als antwoord op ons hieronder ingelaste verzoekschrift d.d. 12 juni 2013 aan Voorzitter A. DE SMET  
namens de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ontvangen wij niet van 
Voorzitter A. DE SMET waaraan wij ons verzoekschrift hebben gericht de beslissing maar van u, 
zijnde hoofdgriffier C. DE COOMAN, letterlijk het volgende bericht: 
 

Geachte heer, geachte mevrouw  
 

Ik verwijs naar uw brief van 12 juni 2013 waarbij u verzoekt de terechtzitting van 18 juni 
2013 uit te stellen naar een latere datum.  

mailto:Carine.DeCooman@ibz.fgov.be
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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De Kamervoorzitter heeft beslist om niet in te gaan op uw verzoek tot uitstel van deze 
terechtzitting 

 
Met hoogachting  

 
C. DE COOMAN  

 
Dit bericht van u, zijnde hoofdgriffier C. DE COOMAN, ging niet vergezeld met een kopie van een door 
voorzitter A DE SMET genomen beslissing. Ook heeft u in uw brief d.d. 13 juni 2013 niet geschreven 
dat “Voorzitter A. DE SMET” die beslissing heeft genomen maar spreekt u van “De Kamervoorzitter”, 
welke een anoniem persoon betreft.  
 
Aanvullend daarop vindt u in deze zaak de volgende link (met deeplinks aan feitelijke onderbouwing) 
ons bezwaarschrift d.d. 8 mei 2013 (kenmerk: AvR/08052013/bz) tegen de weigering van het 
schepencollege van Zonhoven om een besluit te nemen op ons inhoudelijk gemotiveerd verzoekschrift 
tot het nemen van een besluit d.d. 31 oktober 2011.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-mei-2013-bezwaarschift-op-de-weigering-om-te-
beschikken-door-het-schepencollege-zonhoven.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u, zijnde hoofdgriffier C. DE COOMAN gericht. 
 
Bij brief d.d. 6 juni 2013 hebben burgemeester Johny De Raeve en wnd. Gemeentesecretaris Marie-
Claire Hulsmans beslist dat zij ons bovengenoemd bezwaarschrift d.d. 8 mei 2013 weigeren voor te 
leggen aan het verantwoordelijk schepencollege van Zonhoven waaraan die is gericht ter afdekking 
van de daarin beschreven feitelijk bewezen mens- en milieuvernietigende grensoverschrijdende 
misdaad vanuit Nederland met het oogmerk A.M.L. van Rooij en zijn vrouw op valse gronden aan 
Nederland te kunnen uitleveren om hen daar te laten vermoorden in navolging van Pim Fortuyn. 
Hoever burgemeester Johny De Raeve en wnd. gemeentesecretaris Marie-Claire Hulsmans daarmee 
gaan kunt u lezen in hun bijgevoegde reactiebrief d.d. 6 juni 2013, waarin door hen letterlijk het 
volgende is geschreven (zie bijlage); 
 
  Geachte heer, 
 

Wij hebben uw schrijven van 8 mei laatstleden waarin u bezwaar aantekent tegen de 
vermeende weigering van het college van burgemeester en schepenen om een besluit 
te nemen op uw verzoekschrift van 31 oktober 2011 (aanvraag politiek asiel), goed 
ontvangen. 

 
Er werd u reeds meerdere malen, zowel mondeling als schriftelijk, toegelicht dat 
dergelijke politiek asielaanvragen niet vallen onder de bevoegdheden van het college 
van burgemeester en schepenen. Aangezien het college niet gemachtigd is om 
dergelijke aanvragen te behandelen, kan er ook geen bezwaar aangetekend worden 
tegen het niet nemen van een beslissing. 

 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mogen wij u er tevens op 
wijzen dat toekomstige verzoeken betreffende hetzelfde onderwerp niet meer 
behandeld zullen worden, tenzij er sprake is van nieuwe relevante gegevens en/of 
informatie. 

 
 Hoogachten, 
 
 Marie-Claire Hulsmans    Johny De Raeve 
 Wnd. Gemeentesecretaris    Burgemeester 
    
Heden hebben wij ook geconstateerd dat de gehele procedure die door u is gevolgd in strijd is met de 
wet. Als bewijs daarvoor lees de volgende link: http://www.ibz.be/code/nl/loc/cgra.shtml. Daarin staat 
letterlijk het volgende geschreven:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-mei-2013-bezwaarschift-op-de-weigering-om-te-beschikken-door-het-schepencollege-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-mei-2013-bezwaarschift-op-de-weigering-om-te-beschikken-door-het-schepencollege-zonhoven.pdf
http://www.ibz.be/code/nl/loc/cgra.shtml
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De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen en zijn medewerkers 
verlenen bescherming aan vreemdelingen die een gegronde vrees voor vervolging 
koesteren in de zin van het Vluchtelingenverdrag van Genève (vluchtelingenstatus) of 
die een reëel risico lopen op ernstige schade bij terugkeer naar hun land van herkomst 
(subsidiaire beschermingsstatus). 
Daartoe wordt elke asielaanvraag nauwgezet onderzocht overeenkomstig de 
internationale, Europese en Belgische regelgeving, waarbij met de asielcontext 
rekening wordt gehouden. 

 
Concreet betekent dit: 

 Het verlenen van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus; 

 Het verlenen van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus; 

 Het intrekken van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus; 

 Het uitreiken van documenten van burgerlijke stand aan erkende vluchtelingen 
en staatlozen;  

 
Tegen een negatieve beslissing van het Commissariaat-generaal is beroep mogelijk bij 
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 Dirk Van Den Bulck (Commissaris-generaal, NL); 

 Adres : WTC II - Koning Albert II- laan 26 A - 1000 Brussel; 

 Tel : 02 205 51 11 

 Fax : 02 205 51 15 

 E-mail : cgvs.info@ibz.fgov.be 

 Internet : http://www.cgvs.be 
 
Betrokken Diensten:  

 Dirk Van Den Bulck (Commissaris-generaal) 

 Ingrid Cammaert (Administratief assistent)(ingrid.cammaert@ibz.fgov.be) 

 Onthaal / Helpdesk Joao Soares de Albergaria (CGRA-

CGVS.Helpdesk@ibz.fgov.be)   

 Communicatie-Informatie-Pers: tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be, 
an.michiels@ibz.fgov.be, damien.dermaux@ibz.fgov.be,  

 Operationeel coördinator: ruth.willems@ibz.fgov.be,  

 Dienst documenten: CGRA-CGVS.Documents@ibz.fgov.be, 

 Dienst Advocaten: CGRA-CGVS.Advocate@ibz.fgov.be;   

 Documentatie- en Onderzoekscentrum – CEDOCA: an.vandeven@ibz.fgov.be; 
bart.theunis@ibz.fgov.be,   

 Dienst internationale betrekkingen: CGRA-CGVS.International@ibz.fgov.be; 

 Dossier coördinatie: CGRA-CGVS.Mineurs@ibz.fgov.be, CGRA-
CGVS.Gender@ibz.fgov.be,                

 
Dit betekent dat aan dit beroep (Rolnummer: RvV 121 746) een negatieve beslissing van het 
Commissariaat-generaal ten grondslag had moeten liggen.  
 
De door u gevolgde procedure is daarmee geheel in strijd en kan dan ook nooit in stand blijven. Om 
die reden hebben wij van deze sommatie een kopie laten toekomen aan alle bovengenoemde 
diensten van het Commissariaat-generaal met het verzoek daartegen op te treden.   
    
Gezien deze feiten sommeren wij u, zijnde hoofdgriffier C. DE COOMAN, om aan ondergetekenden 
op 14 juni 2013 vóór uiterlijk 12.00 uur een kopie te hebben verstrekt van een door behandelend 
voorzitter A DE SMET ondertekende beslissing dat zij, na kennis te hebben genomen van ons 
verzoekschrift d.d. 12 juni 2013, heeft beslist om de behandeling van deze terechtzitting op 18 juni 
2013 toch gewoon te laten door te gaan.  
 
Wij achten het van groot belang om dit hier schriftelijk vast te leggen en wel met het oog om ook tegen 
u, zijnde hoofdgriffier C. DE COOMAN, hierop een navolgende strafklacht met burgerlijke partijstelling 
neer te leggen bij de onderzoeksrechter van de rechtbank Eerste Aanleg te Hasselt.  
 

mailto:cgvs.info@ibz.fgov.be
http://www.cgvs.be/nl/index.jsp
mailto:ingrid.cammaert@ibz.fgov.be
mailto:CGRA-CGVS.Helpdesk@ibz.fgov.be
mailto:CGRA-CGVS.Helpdesk@ibz.fgov.be
mailto:tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be
mailto:an.michiels@ibz.fgov.be
mailto:damien.dermaux@ibz.fgov.be
mailto:ruth.willems@ibz.fgov.be
mailto:CGRA-CGVS.Documents@ibz.fgov.be
mailto:CGRA-CGVS.Advocate@ibz.fgov.be
mailto:an.vandeven@ibz.fgov.be
mailto:bart.theunis@ibz.fgov.be
mailto:CGRA-CGVS.International@ibz.fgov.be
mailto:CGRA-CGVS.Mineurs@ibz.fgov.be
mailto:CGRA-CGVS.Gender@ibz.fgov.be
mailto:CGRA-CGVS.Gender@ibz.fgov.be
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Behoudens de ontvangst op uiterlijk 14 juni 2013 om 12.00 uur van:  
- én een kopie van een door voorzitter A DE SMET ondertekende beslissing, waarin staat 

geschreven dat zij, na kennis te hebben genomen van ons verzoekschrift d.d. 12 juni 2013 
(kenmerk: EKC/250213), heeft beslist dat de terechtzitting van 18 juni 2013 daarop toch 
gewoon doorgaat; 

- én een kopie van een door voorzitter A. DE SMET ondertekende beslissing, waarin door haar 
alsnog wordt beslist dat op grond van ons verzoekschrift d.d. 14 juni 2013 (kenmerk: 
EKC/250213) en genoemde nieuwe feiten in deze sommatie de behandeling ter terechtzitting 
op 18 juni 2013 niet doorgaat en voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld; 

gaan wij ervan uit dat u, zijnde hoofdgriffier C. DE COOMAN, zelfstandig die beslissing heeft genomen 
zonder daarvoor bevoegd te zijn en waarvoor u persoonlijk volledig verantwoordelijk en aansprakelijk 
bent. In dat geval zal diezelfde dag nog op 14 juni 2012 na 12.00 uur een navolgende strafklacht met 
burgerlijke partijstelling tegen uw persoon, zijnde hoofdgriffier C. DE COOMAN, bij aangetekende brief 
worden neergelegd bij de behandelend onderzoeksrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt met het verzoek ook uw naam daarin op te nemen. Daarbij zal een kopie van deze sommatie 
worden overlegd.  
 
Een kopie van deze e-mail hebben wij verstuurd aan alle Diensten van het Commissariaat-generaal 
voor de vluchtelingen en staatlozen met het verzoek om u ervan te overtuigen dat u op deze wijze niet 
kunt doorgaan ten gunste van de wereldvernietigende misdaad vanuit Nederland zoals u kunt lezen in 
ons recent verzoekschrift d.d. 10 juni 2013 aan verantwoordelijk minister van justitie Annemie 
Turtelboom en verantwoordelijk Euro Commissaris Karel De Gucht van Handel, welke u in de 
volgende link met deeplinks aan feitelijke onderbouw vindt bijgevoegd: 
 

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

 
Wij verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan u, zijnde hoofdgriffier C. DE COOMAN, gericht;  
 
In afwachting van uw beslissing op dit sommatieverzoek op 14 juni 2013 vóór uiterlijk 12.00 uur, 
verblijven wij, 
 
 
 
 
 
 
Hoogachtend                                                                      
 
A.M.L. van Rooij                                                          J.E.M. van Rooij van Nunen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

