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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 14 maart 2013 21:38 
Onderwerp: Reactie op de op 14 maart 2013 verkregen brief d.d. 18 februari 2013 van IAK 
Verzekeringen B.V. inzake zorgverzekering A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen. 
Aan: polisadministratiezorg@iak.nl, zorg@iak.nl 
Cc: rik.palmans@skynet.be, arlette.geuens@devoorzorg.be, vva@svb.nl, bbz@svb.nl, info@sint-
oedenrode.nl, a.van.schijndel@rechtspraak.nl, Raad van State Voorlichting 
<voorlichting@raadvanstate.nl>, info@raadvst-consetat.be, info@premier.fed.be, 
debethune@presidium.senate.be, griffie@const-court.be, milquet@ibz.fgov.be, 
min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, joelle.milquet@ibz.fgov.be, info.maggiedeblock@ibz.fgov.be, 
federaal.parket@just.fgov.be, veronique.faucon@dofi.fgov.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be, 
kabinet.lieten@vlaanderen.be, ronny.switten@skynet.be, "Veen, R.J.P.J. (Ronald)" 
<ronald.veen@sns.nl>, hans.dijkman@philips.com, remco.lucassen@philips.com, 
bert.van.meurs@philips.com, jaap.alfrink@philips.com, Henk Niggebrugge 
<henkn@hetechtenieuws.org>, Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>, Rob Brockhus 
<sdn@planet.nl>, katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, katholiek nieuwsblad 
<henk@katholieknieuwsblad.nl> 
 
Aan Polis Administratie Zorg IAK Verzekeringen. 
t.a.v. Maria Lopez Viega (e-mail: polisadministratiezorg@iak.nl en zorg@iak.nl)   
 
 
Geachte mevrouw Viega,   
 
Via de e-mail van mijn vrouw ontving ik uw e-mail d.d. 13 maart 2013 (1:04 PM uur) met daarin 
letterlijk de volgende tekst:  
 

From: Polis Administratie Zorg IAK Verzekeringen  
To: a.vanrooij1@chello.nl  
Sent: Wednesday, March 13, 2013 1:04 PM 
Subject: Re: emigratie [#755864] 

Geachte heer van Rooij, 

zie bijlage 

Vragen? Mail of bel ons 
Hebt u nog vragen? Wij helpen u graag verder. U kunt ons mailen via zorg@iak.nl of 
bellen met een van onze medewerkers van de klantenservice op telefoonnummer (040) 
261 18 88. Op werkdagen tussen 8.30 en 18.00 uur staan wij u met plezier te woord. 

Met vriendelijke groet, 
IAK Verzekeringen B.V. 

Polisadministratie 
Maria Lopez Viega 

Bij deze e-mail zat in de bijlage een brief d.d. 18 februari 2013 (kenmerk: M/14511) van P. de Vries, 
Teamleider debiteuren en polisadministratie zorg en inkomen gericht aan de heer A.M.L. van Rooij 
Zonhoven 36A, 3520 Zonhoven, België. Deze brief heeft ondergetekende A.M.L. van Rooij nooit 
ontvangen omdat de straat “Zonhoven 36A” niet bestaat. Dat moet zijn “Hazendansweg 36A” In 
deze bijgevoegde brief heeft P. de Vries letterlijk het volgende geschreven (zie productie 1):  
 
 De heer A.M.L. van Rooij 
 Zonhoven 36 A 
 3520 Zonhoven    Eindhoven, 18 februari 2013, 
 BELGIE       Klantenservice 
       Zorg- en Inkomensverzekeringen 
        Tel.: +31 (0)40 261 1888 

mailto:polisadministratiezorg@iak.nl
mailto:zorg@iak.nl
mailto:polisadministratiezorg@iak.nl
mailto:a.vanrooij1@chello.nl
mailto:zorg@iak.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-februari-2013-brief-van-iak-verzekeringen-bv-aan-aml-van-rooij.pdf
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        Fax: +31 (0)40 261 1431 
         zorg@iak.nl 
 
 Betreft   : Uw zorgverzekering na emigratie 
 Kenmerk  : M/146511 
 Verzekerdenummer : 0009095049 
 
 Geachte heer Van Rooij, 
 

Via de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) hebben wij een melding ontvangen dat 
u uitgeschreven bent, omdat u bent geëmigreerd. Daarom moeten wij bepalen of u en 
uw eventuele gezinsleden nog recht hebben op een IAK Zorgverzekering. In deze brief 
leest u wat wij hiervoor van u nodig hebben. 

 
 Vul binnen twee weken formulier in 

Bij deze brief vindt u het formulier ‘Toetsing verzekeringsplicht Zvw’. Wij adviseren u 
om dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken in te vullen en naar ons terug 
te sturen. Op die manier kunnen wij bepalen of u en uw eventuele gezinsleden nog 
recht hebben op een IAK Zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 
U kunt het formulier terugsturen door middel van bijgaande antwoordenvelop. 

 
 Zonder reactie zorgverzekering beëindigd 

Reageert u niet binnen twee weken? Dan gaan we ervan uit dat u niet langer gebruik 
wilt maken van uw IAK Zorgverzekering. Wij beëindigen deze dan met terugwerkende 
kracht per emigratiedatum. 

 
 Vragen? Mail of bel ons 

Hebt u nog vragen? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Mail of bel onze 
medewerkers van de klantenservice via zorg@iak.nl of (040) 261 1888. Op werkdagen 
tussen 8.30 en 18.00 uur staan wij u graag te woord. 

 
 Met vriendelijke groet, 
 IAK Verzekeringen B.V. 
 
 
 P. de Vries 
 Teamleider debiteuren en polisadministratie zorg en inkomen 
 
 Bijlage: Formulier ‘Toetsing verzekeringsplicht ZVW’ 
             Antwoordenvelop             
 
Deze brief d.d. 18 januari 2013 van P. de Vries, namens IAK Verzekering B.V., bevat de volgende 
valsheden in geschrift:  
 
1

e
 valsheid in geschrift: 

 
In deze brief d.d. 18 februari 2013 staat letterlijk het volgende geschreven: 
 
 De heer A.M.L. van Rooij 
 Zonhoven 36 A 
 3520 Zonhoven     
 BELGIE 
 
Het adres “Zonhoven 36 A” bestaat niet in België. Dit is bij IAK Verzekeringen B.V. bekend. Door in 
diezelfde “niet aangetekende” brief d.d. 18 februari 2013 letterlijk hetzelfde te schrijven:  
 
 Vul binnen twee weken formulier in 

Bij deze brief vindt u het formulier ‘Toetsing verzekeringsplicht Zvw’. Wij adviseren u 
om dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken in te vullen en naar ons terug 
te sturen. Op die manier kunnen wij bepalen of u en uw eventuele gezinsleden nog 

mailto:zorg@iak.nl
mailto:zorg@iak.nl
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recht hebben op een IAK Zorgverzekering op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 
U kunt het formulier terugsturen door middel van bijgaande antwoordenvelop. 

 
 Zonder reactie zorgverzekering beëindigd 

Reageert u niet binnen twee weken? Dan gaan we ervan uit dat u niet langer gebruik 
wilt maken van uw IAK Zorgverzekering. Wij beëindigen deze dan met terugwerkende 
kracht per emigratiedatum. 

  
maakt duidelijk dat hier sprake is van opzet.  
 
2

e
 valsheid in geschrift: 

 
In deze brief d.d. 18 februari 2013 staat letterlijk het volgende geschreven: 
 
 Betreft   : Uw zorgverzekering na emigratie 

 
Via de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) hebben wij een melding ontvangen dat 
u uitgeschreven bent, omdat u bent geëmigreerd. 

 
Bij IAK Verzekeringen B.V. is al ruim 2,5 jaar bekend dat A.M.L. van Rooij om levensbedreigende 
“politieke terreur” redenen op 21 april 2010 naar België is gevlucht, daar onafgebroken heeft 
gewoond, vanaf 1 januari 2011 bij de gemeente Sint-Oedenrode is uitgeschreven en vanaf die tijd zijn 
domicilie heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven in België. Ondanks deze kennis 
schrijft P. de Vries namens IAK Verzekeringen B.V. dat A.M.L. van Rooij recent is geëmigreerd. Ook 
hiermee is het met opzet plegen van valsheid in geschrift feitelijk bewezen.  
 
Het moge u duidelijk zijn nu ik vandaag 14 maart 2013 via mijn vrouw uw e-mail d.d. 13 maart 2013 
voor het eerst heb ontvangen de in uw brief d.d. 18 februari 2013 genoemde 14 dagen pas op 13 
maart 2013 ingaan. 
 
De feiten zijn als volgt:   
  
A.M.L. van Rooij is om levensbedreigende “politieke terreur” redenen op 21 april 2010 naar België 
gevlucht om in navolging van Pim Fortuyn in Nederland niet te worden vermoord, heeft vanaf die tijd 
onafgebroken in België gewoond, is vanaf 1 januari 2011 bij de gemeente Sint-Oedenrode 
uitgeschreven en heeft vanaf die tijd zijn domicilie op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven in België. 
 
Aan deze extreem ernstige al bijna 3 jaar lang voortdurende “politieke terreur” op A.M.L. van Rooij, 
zijn vrouw J.E.M. van Rooij en zijn gezin heeft IAK Verzekeringen B.V. al die tijd actief meegewerkt, 
vraag het maar aan uw eigen verantwoordelijk jurist Toon Spaninks.   
 
Dat A.M.L. van Rooij vanwege levensbedreigende “politieke terreur” op 21 april 2010 naar België 
heeft moeten vluchten om door toedoen van burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode 
niet te worden vermoord door Robert van den Biggelaar, Wim Dortu of anderen maken de volgende 
hieronder ingelaste strafaangiften, welke in opdracht van dezelfde burgemeester Peter Maas als hoofd 
van de politie niet worden onderzocht, glashelder: 

- proces-verbaal van aangifte d.d. 1 februari 2007 nummer: PL2123/07-112287 van A.M.L. van 
Rooij bij hoofdagent F.J.C. van der Meer van de politie Brabant Noord, district 2 afdeling Sint-
Oedenrode de hieronder ingelaste strafaangifte heeft gedaan, welke eveneens in opdracht 
van burgemeester P.M. Maas als hoofd van de politie niet strafrechtelijk wordt onderzocht (zie 
productie 2):  

- proces-verbaal van aangifte d.d. 26 april 2009 nummer: 2009047629-8 van A.M.L. van Rooij 
bij agent L.L.C. van Wessel en hoofdagent E.J.P. Geutjes, politieregio Brabant-Noord district 
AA en Dommel, tegen Robert van de Biggelaar en Mies van de Biggelaar met bijbehorend 
proces-verbaal van verhoor d.d. 28 april 2009 nummer: 2009047629-11 van een getuige en 
een 2-tal medische verklaringen van een huisarts (zie productie 3); 

- proces-verbaal van aangifte d.d. 24 september 2009 nummer: 2009109229-1 van A.M.L. van 
Rooij bij agent Thijs Versteeg, politieregio Brabant-Noord district AA en Dommel, tegen Wim 
Dortu met bijbehorend 2-tal brieven en 3-enveloppen (zie productie 4); 

http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
https://www.iak.nl/home?url=%252f
http://nl.linkedin.com/pub/toon-spaninks/10/93b/801
http://www.youtube.com/watch?v=3sSgZExdWVE
http://www.youtube.com/watch?v=3sSgZExdWVE
http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/bijlage-21.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/bijlage-21.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-april-2009-proces-verbaal-van-aangifte-robert-van-den-biggelaar.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-september-2009-proces-verbaal-tegen-wim-dortu.pdf


4 
 

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 

en tevens aan u gericht.  

Het is dezelfde stelende burgemeester Peter Maas (CDA) als hoofd van de politie die ervoor heeft 
gezorgd dat op grond van valse aangiften tegen A.M.L. van Rooij in Nederland tot 20 september 2015 
een valselijk opgemaakt arrestatiebevel loopt vanuit een “anonieme” officier van justitie bij het 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. Betreffend arrestatiebevel d.d. 28 september 2010, 
Strabisnr: 402255477, vindt u bijgevoegd (zie productie 5). Ik verzoek u kennis te nemen van de 
inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Dat A.M.L. van Rooij vanwege deze levensbedreigende “politieke terreur” op 21 april 2010 naar 
België heeft moeten vluchten om in Nederland door toedoen van burgemeester Peter Maas (CDA) niet 
te worden vermoord, op 6 mei 2010 (de dag van de moord op Pim Fortuyn) bij aangetekende brief in 
België politiek asiel heeft aangevraagd bij Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid (thans: verantwoordelijk minister van 
Binnenlandse Zaken) en bij aangetekende brieven, verzonden op 17 mei 2010, de volgende personen 
en instanties daarvan op de hoogte heeft gebracht: 

- Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en Gelijke Kansen, belast 
met het Migratie- en asielbeleid;   

- Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode t.a.v. burgemeester P.M. Maas. Voor 
bewijs van aangetekende verzending;  

- Nederlandse Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. mr. J.E.M. Polak. Voor 
bewijs van aangetekende verzending;   

- Belgische Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. de griffier. Voor bewijs van 
aangetekende verzending;   

- Rechtbank ’s-Hertogenbosch t.a.v. president H.A.W. Snijders. Voor bewijs van aangetekende 
verzending;       

vindt u feitelijk onderbouwd met bijgevoegde bewijsstukken van aangetekende verzending op 17 mei 
2010 vanuit Tongeren in Belgie (zie productie 6).     
 
Omdat een beslissing van verantwoordelijk minister Joëlle Milquet uitbleef heb ik haar op 26 mei 2010 
een aanvulling op mijn politiek asielaanvraag d.d. 6 mei 2010 laten toekomen en bij aangetekende 
brieven, verzonden op 26 mei 2010, de volgende personen en instanties daarvan op de hoogte 
gebracht: 

- Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en Gelijke Kansen, belast 
met het Migratie- en asielbeleid;   

- Nederlandse Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. mr. J.E.M. Polak. Voor 
bewijs van aangetekende verzending;   

- Belgische Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak t.a.v. de griffier. Voor bewijs van 
aangetekende verzending;   

waarvan u de bewijsstukken van aangetekende verzending op 17 mei 2010 vanuit Tongeren in Belgie 

vindt bijgevoegd(zie productie 7).     

Omdat A.M.L. van Rooij vanwege deze levensbedreigende “politieke terreur” vanaf 21 april 2010 
politiek vluchteling is en op 6 mei 2010 mede voor zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen politiek asiel 
heeft aangevraagd bij Vice-Eerste Minister en Minister Joëlle Milquet van Werk en Gelijke Kansen, 
belast met het Migratie- en asielbeleid (thans: verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken) en 
daarvan burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode (CDA), president H.A.W. Snijders van de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, voorzitter mr. J.E.M. Polak van de Nederlandse Raad van State en de 
griffier van de Belgisch Raad van State vanaf 17 mei 2010 op de hoogte heeft gebracht geldt voor 
A.M.L. van Rooij en zijn vrouw 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 

http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-mei-2010-aangetekende-verzending-asiel-minister-milquet-gemeente-sint-oedenrode-rechtbank-den-bosch-raad-van-state-nederland-en-belgie.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2010-aangetekende-verzending-asiel-minister-milquet-raad-van-state-nederland-en-belgie.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php


5 
 

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. 
 
Om deze wettelijke reden moet de gemeente Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 
ambtshalve hebben uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) 
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 
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. Daarin hebben namens 
burgemeester en wethouders van 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 8) 
 

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; 

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://www.senate.be/doc/const_nl.html
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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 (zie 
productie 9). In dit onherroepelijke arrest heeft het Belgische 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 de volgende huurovereenkomst afgesloten, zie blz. 1 en 6 
uit die huurovereenkomst, waarin letterlijk het volgende staat geschreven (zie productie 10).  
 

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst. 
De verhuurder (Drillieux Davy) geeft in huur aan de huurder (Ad van Rooij), 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 verbleef om die reden vanaf 1 januari 2011 op het adres in Sint-
Oedenrode en heeft zij zich mede als gevolg van politieke terreur op haar in Nederland 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.  
 
Vanwege de hoge mate van kennis en vakbekwaamheid van A.M.L. van Rooij had het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. zoveel werk als hij maar wilde. Ook vanuit de rechtsbijstandsverzekeringen als 
DAS, ARAG en ACHMEA werd A.M.L. van Rooij vaak ingehuurd om voor hun cliënten rechtszaken te 
voeren, vanwege zijn specifieke kennis op het gebied van Arbeidsomstandigheden, Milieu, Ruimtelijke 
Ordening, Gevaarlijke stoffen en Gezondheid met technische achtergrond van een elektrotechnisch 
ingenieur, waarvoor hij op de Katholieke Industriële Hogeschool Oost-Vlaanderen te Gent op 4 
december 1993 met een diploma de hoogst mogelijke opleiding in België daarop heeft afgesloten,  

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-juli-2012-rechtzaak-grondwettelijk-hof-belgie.pdf
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/11/12/wet-2012206275-print.html
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/11/12/wet-2012206275-print.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2012-voorbrief-conclusies-grondwettelijk-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2012/11/12/wet-2012206275-print.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2013-inschrijving-gemeente-zonhoven-jem-van-rooij-van-nunen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-januari-2013-inschrijving-gemeente-zonhoven-jem-van-rooij-van-nunen.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
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welke op verzoek van de Nederlandse Staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid bij besluit van 7 april 1998 een Europese erkenning heeft verkregen. Als bewijs 
daarvoor vindt u bijgevoegd (zie productie 11):  

- Getuigschrift Hogere Veiligheidskundige Katholieke Industriële Hogeschool Oost-Vlaanderen 
te Gent (4 december 1993)  

- Besluit d.d. 22 januari 1993 van de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.  

- Besluit d.d. 7 april 1998 van de Nederlandse Staatssecretaris van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid.  

 
Bijgevoegd vindt u de brief van 17 april 2008 (kenmerk: 8064-RB-5052208/154113) van Stichting 
Achmea Rechtsbijstand aan ondergetekende (zie productie 12).  
In betreffende brief d.d. van 17 april 2008 van Stichting Achmea Rechtsbijstand staat letterlijk het 
volgende geschreven:  
 

Aan: Ecologisch Kennis Centrum bv. 
T.a.v. de heer/mevrouw A.M.L. van Rooij 
’t Achterom 9a. 5491 XD SINT OEDENRODE 

 
Betreft: zaak de heer Linden 

 
Geachte heer/ mevrouw, 

 
Wij hebben uw faxbericht ontvangen en gaan akkoord met de uitbesteding naar uw kantoor. 

 
U zult onze verzekerde in deze kwestie bijstaan op basis van een uurtarief van  
€ 140,- en exclusief 5% kantoorkosten en BTW. U kunt uw declaraties rechtstreeks naar ons 
sturen onder vermelding van het bovengenoemde kenmerk en voorzien van een specificatie. 
Tevens ontvangen wij graag kopieën van eventueel te betalen verschotten. Wilt u van elke 
declaratie een afschrift naar onze verzekerde sturen? 

 
Graag verzoeken wij u ons regelmatig op de hoogte te houden van de belangrijkste 
ontwikkelingen binnen deze zaak. 

 
Met vriendelijke groet, 
STICHTING ACHMEA RECHTSBIJSTAND 

 

Dit betekent dat, uitgaande van het uurtarief van € 140,- van 2008, een werkweek van 40 uur 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode in samenspanning met IAK Verzekeringen B.V. 
over 2010,2011, 2012 en 2013 enkel bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van Rooij Holding 
B.V. een minimale directe schade hebben veroorzaakt van maar liefst:  
 

148 x 40 x € 140,- is € 828.880,- (excl. BTW)      
 
welke de gemeente Sint-Oedenrode ten diensten van de hierboven beschreven feitelijk bewezen 
mens- en milieuvernietigende misdaad bewust heeft aangericht.    
 
In onderlinge samenspanning met de gemeente Sint-Oedenrode heeft I.A.K. Verzekeringen B.V., 
namens deze Toon Spaninks, bij A.M.L van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn 
gezin, zijn 94-jarige moeder J.M. van Rooij van der Heijden, zijn Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, 
zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. en zijn Van Rooij Holding B.V. bewust een schade aangericht 
van honderdduizenden euro’s, waarvoor ik I.A.K. Verzekeringen B.V. ook middels dit schrijven  
verantwoordelijk en aansprakelijk stel.  
 
In onderlinge samenspanning met de gemeente Sint-Oedenrode heeft I.A.K. Verzekeringen B.V., 
namens deze Toon Spaninks, ervoor gezorgd dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen 
met hun hulp aan deze levensbedreigende “politieke terreur” op A.M.L. van Rooij en vrouw in België 
maar liefst bijna 3 jaar lang geen zorgverzekering heeft kunnen afsluiten bij De Voorzorg in Hasselt, 
voor deze Arlette Geuens, met aantoonbare gezondheidsschade als gevolg daarvan, waarvoor ik 
I.A.K. Verzekeringen B.V. middels dit schrijven verantwoordelijk en aansprakelijk stel.  
 
In onderlinge samenspanning met de gemeente Sint-Oedenrode heeft I.A.K. Verzekeringen B.V., 
namens deze Toon Spaninks, met hun hulp aan deze levensbedreigende “politieke terreur”ervoor 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.achmearechtsbijstand.nl/
http://www.achmearechtsbijstand.nl/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2008-brief-van-achmea-rechtsbijstand.pdf
https://www.iak.nl/home?url=%252f
http://www.dommeldal.eu/
https://www.iak.nl/home?url=%252f
http://nl.linkedin.com/pub/toon-spaninks/10/93b/801
http://be.linkedin.com/pub/arlette-geuens/17/807/570
https://www.iak.nl/home?url=%252f
http://nl.linkedin.com/pub/toon-spaninks/10/93b/801
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gezorgd dat A.M.L. van Rooij als parttime safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. 
vanaf 21 april 2010 geen werkzaamheden heeft kunnen verrichten en als gevolg daarvan al jarenlang 
geen salaris heeft ontvangen, welke honderdduizenden euro’s beloopt. Ook hiervoor stel ik I.A.K. 
Verzekeringen B.V. middels dit schrijven verantwoordelijk en aansprakelijk.  

 
Conclusie  
 
Op grond van bovengenoemde “bewijzen van valsheid in geschrifte” verzoek ik u, gezien de daarin 
vernoemde feiten, om vóór uiterlijk 21 maart 2013 de volgende beslissingen te hebben genomen: 
 

 dat de valselijk opgemaakte op 13 maart 2013 verzonden brief d.d. 18 februari 2013 van P. de 
Vries, teamleider debiteuren en polisadministratie zorg en inkomen, per direct wordt 
ingetrokken en vernietigd en dat I.A.K. Verzekeringen B.V. overeenkomstig de feitelijke 
waarheid A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij vanaf 21 april 2010 uitschrijft 
uit Nederlandse Zorgverzekering, waartoe u wettelijk verplicht bent. 

 
Een kopie van dit verzoekschrift c.q. sommatie heb ik laten toekomen aan: 

- Deken Rik Palmans, Onze-Lieve-Vrouwebasiliek te Tongeren (rik.palmans@skynet.be ); 
- De Voorzorg te Hasselt, t.a.v. Arlette Geuens (arlette.geuens@devoorzorg.be);    
- Sociale Verzekeringsbank SVB naar aanleiding van hun brief d.d. 19 februari 2013 aan A.M.L. 

van Rooij (burgerservicenummer: 0933.91.225)(vva@svb.nl) (bbz@svb.nl)               
- Burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode (info@sint-oedenrode.nl);  
- De president van de rechtbank Oost-Brabant mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek te ’s-

Hertogenbosch (a.van.schijndel@rechtspraak.nl);  
- Nederlands Staatshoofd H.K.H. Koningin Beatrix (voorlichting@raadvanstate.nl); 
- De Vice-president van de Nederlandse Raad van State, mr. J.P.H. Donner 

(voorlichting@raadvanstate.nl); 
- Voorzitter mr. J.E.M. Polak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Nederlandse Raad 

van State (voorlichting@raadvanstate.nl); 

- De griffier van de Belgische Raad van State (info@raadvst-consetat.be);   
- Belgisch Staatshoofd Z.K.H. Koning Albert II (info@premier.fed.be); 
- Elio Di Rupio, Eerste Minister van België (info@premier.fed.be); 
- Sabine de Bethune, Voorzitster Senaat van België (debethune@presidium.senate.be);  
- De Griffier van het Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-court.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 (info.maggiedeblock@ibz.fgov.be);  

- Federaal Procureur des Konings Johan Delmulle (federaal.parket@just.fgov.be)  
- De Adviseur General F. Simon van de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel 

(veronique.faucon@dofi.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); 

- R.J.P.J. (Ronald) Veen, Sr. Accountmanager Bijzonder Beheer Zakelijk van de SNS-bank 
(ronald.veen@sns.nl);  

- Hans Dijkman, Philips HRM-manager Benelux (hans.dijkman@philips.com);   
- Remco Lucassen, HR-manager Philips Healthcare (remco.lucassen@philips.com);  
- Bert van Meurs, Director Philips Medical Systems Nederland B.V. 

(bert.van.meurs@philips.com);    
- Jaap Alfrink, Director Plant Services Best Philips Healthcare (jaap.alfrink@philips.com)  
- No Cancer Foundation te Hasselt, t.a.v. Erik Verbeek (nocancerfoundation@gmail.com); 
- Het Echte Nieuws in Nederland (henkn@hetechtenieuws.org); 
- De Sociale Databank Nederland (rob.brockhus@gmail.com)(sdn@planet.n);  
- Katholiek Nieuwsblad (Redactie@katholieknieuwsblad.nl en henk@katholieknieuwsblad.nl) 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-09.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouwebasiliek_(Tongeren)
mailto:rik.palmans@skynet.be
http://www.devoorzorg.be/limburg/zorg-comfort/verhuur-verkoop-materialen/Pages/Bandagisterie.aspx
mailto:arlette.geuens@devoorzorg.be
http://www.svb.nl/int/nl/index.jsp
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-februari-2013-brief-van-de-sociale-verzekeringsbank-aan-aml-van-rooij.pdf
mailto:vva@svb.nl
mailto:bbz@svb.nl
mailto:info@sint-oedenrode.nl?subject=bericht%20via%20website
mailto:a.van.schijndel@rechtspraak.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrix_der_Nederlanden
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
mailto:info@raadvst-consetat.be
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_II_of_Belgium
mailto:info@premier.fed.be
mailto:info@premier.fed.be
mailto:debethune@presidium.senate.be
mailto:griffie@const-court.be
mailto:milquet@ibz.fgov.be
mailto:min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be
mailto:info.maggiedeblock@ibz.fgov.be
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
mailto:veronique.faucon@dofi.fgov.be
mailto:kabinet.peeters@vlaanderen.be
mailto:kabinet.lieten@vlaanderen.be
mailto:ronny.switten@skynet.be
mailto:ronald.veen@sns.nl
mailto:hans.dijkman@philips.com
mailto:remco.lucassen@philips.com
mailto:bert.van.meurs@philips.com0
mailto:jaap.alfrink@philips.com
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home
mailto:nocancerfoundation@gmail.com
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
mailto:henkn@hetechtenieuws.org
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
mailto:rob.brockhus@gmail.com
mailto:sdn@planet.n
http://www.katholieknieuwsblad.nl/
mailto:Redactie@katholieknieuwsblad.nl
mailto:henk@katholieknieuwsblad.nl
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In afwachting van uw beslissing op deze feitelijk onderbouwde reactie vóór uiterlijk 21 maart 2013 
verblijf ik;  
 
Hoogachtend 
 
A.M.L. (Ad) van Rooij  
Mede ondertekend namens Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Ecologisch Kennis Centrum B.V.,  
Van Rooij Holding B.V. en Philips Medical Systems Nederland B.V.  
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.nl  
tel: +32 (0)484749360 
 
Bijlagen 
Dit bezwaarschrift bevat de producties 1 t/m 12 met het volgende aantal pagina’s: 
 

Productie 1. ( 2 blz.)  
Productie 2. ( 8 blz.)  
Productie 3. ( 10 blz.)  
Productie 4. ( 9 blz.)  

Productie 5. ( 5 blz.)  
Productie 6. ( 5 blz.)  
Productie 7. ( 3 blz.)  
Productie 8. ( 1 blz.)  

Productie 9.   ( 1 blz.)  
Productie 10. ( 13 blz.)  
Productie 11. ( 3 blz.)  
Productie 12. ( 1 blz.) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Van: <noreply@sint-oedenrode.nl> 
Datum: 14 maart 2013 21:38 
Onderwerp: Ontvangstbevestiging Gemeente Sint-Oedenrode 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 
 
Met uw e-mail richt u zich veelvuldig tot het gemeentebestuur. Dat is uw goed recht. De wijze waarop 
u tot op heden van dat recht gebruik heeft gemaakt vindt evenwel ergens een grens. De inhoud en de 
toon van uw geschriften, met name de volstrekte ongeremdheid die sprak uit de beledigende 
bewoordingen die u koos om uw aantijgingen richting gemeentebestuur en ambtenaren kracht bij te 
zetten, zijn thans aanleiding om voortaan anders met uw geschriften om te gaan. 

Derhalve zal op e-mailberichten van u in het geheel niet meer worden gereageerd. 

Dit bericht wordt automatisch gegenereerd om de ontvangst van uw mail te bevestigen. U kunt niet 
antwoorden op dit e-mail adres; de e-mail zal geweigerd worden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Van: <noreply@iak.nl> 

Datum: 14 maart 2013 21:40 

Onderwerp: Reactie op de op 14 maart 2013 verkregen brief d.d. 18 februari 2013 van IAK 

Verzekeringen B.V. inzake zorgverzekering A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen. 

Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 

 

Beste heer/mevrouw,  

 

Wij hebben uw e-mail ontvangen en geregistreerd onder contactnummer: 757264.  

Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk in behandeling nemen.  

 

Mocht u ondertussen meer willen weten over de afhandeling van uw e-mail, dan kunt u gebruikmaken 

van het e-mail adres: zorg@iak.nl onder vermelding van bovengenoemd contactnummer.  

 

Met vriendelijke groet, 

IAK Verzekeringen B.V. 

 

mailto:ekc.avanrooij@gmail.nl
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/18-februari-2013-brief-van-iak-verzekeringen-bv-aan-aml-van-rooij.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/bijlage-21.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-april-2009-proces-verbaal-van-aangifte-robert-van-den-biggelaar.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-september-2009-proces-verbaal-tegen-wim-dortu.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-mei-2010-aangetekende-verzending-asiel-minister-milquet-gemeente-sint-oedenrode-rechtbank-den-bosch-raad-van-state-nederland-en-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2010-aangetekende-verzending-asiel-minister-milquet-raad-van-state-nederland-en-belgie.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
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2008-brief-van-achmea-rechtsbijstand.pdf
mailto:zorg@iak.nl
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Klantenservice Zorg- en inkomensverzekeringen 

 

Dit e-mailbericht en de meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 

Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. IAK Verzekeringen B.V. staat niet in 

voor de tijdige, juiste en/of volledige overbrenging en sluit iedere uit de elektronische verzending 

voortvloeiende of daarmee verband houdende aansprakelijkheid uit. 

 

This email and its attachments are intended exclusively for the addressee or addressees. Furnishing 

them to others or use by others is not permitted. IAK Verzekeringen B.V. accepts no responsibility for 

their timely, accurate and/or full transmission and excludes any liability arising from or connected with 

the electronic transfer. 

 

 

 


