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Aan:  
Klachtendienst Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur t.a.v. Gouverneur Herman Reynders  
Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel 
e-mail: binnenland@vlaanderen.be 

 

 

Betreft: 

Klacht tegen: 
- Burgemeester Johny De Raeve,  
- Gemeentesecretaris Bart Telen 
- wnd. gemeentesecretaris Marie-Claire Hulsmans 

van de Gemeente Zonhoven:   

 

 

Zonhoven: 16 juni 2013   

Ons kenmerk: Zon/160612/kL  

Geachte Klachtendienst, Gouverneur Reynders. 

Indien wij het niet eens zijn met een “niet reglementair genomen beslissing” van het gemeentebestuur 

van Zonhoven kunnen wij voor deze klacht terecht bij Klachtendienst Agentschap voor Binnenlands 

Bestuur t.a.v. Gouverneur Herman Reynders.  

Burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven als ook Herman Reynders verrichten hun 
werkzaamheden op kosten van de Belgische gemeenschap en daarmee op alle 11 miljoen in België 
wonende burgers, waaronder ondergetekende A.M.L. van Rooij Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(kenmerk: 3520-Reg-406/109) die in België onder Repertoriumnummer: 89077.81275 de 
personenbelasting moet invullen. Om die reden hebben burgemeester Johny De Raeve en 
Gouverneur Herman Reynders dan ook de volgende eed afgelegd aan Koning Albert II afgelegde eed:   
 

Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 
wetten van het Belgische volk.  

 
Ondergetekende A.M.L. van Rooij en zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen zijn ernstig het 
slachtoffer van meerdere door burgemeester Johny De Raeve, gemeentesecretaris Bart Telen en wnd. 
gemeentesecretaris Marie-Claire Hulsmans niet reglementair genomen beslissingen die het gevolg zijn 
van hun hulp aan zware grensoverschrijdende misdaad, gepleegd vanuit een grote internationale 
criminele organisatie door criminoloog prof. Frank Bovenkerk als “corporate crime” beoordeeld waardoor 
A.M.L. van Rooij (met zijn camping en pensionstal ‘Dommeldal’) en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
vanaf 22 april 2010, het moment hij als politiek vluchteling heeft moeten vluchten naar België om in 
Nederland niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn, een directe schade van miljoenen 
euro’s heeft geleden, zijnde: 

- De ene naar de andere onrechtmatige dwangsom, executoriale beslaglegging in opdracht van de 

gemeente Sint-Oedenrode, IAK verzekeringen BV, F.M. van Hoek en A.M.E. Kneepkens op de 

roerende en onroerende eigendommen van A.M.L. van Rooij, waartoe ook de eenmanszaak 

Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD, Sint-

Oedenrode in Nederland behoort;  

- Het vanaf 22 april 2010 (het moment dat A.M.L. van Rooij voor het behoud van zijn leven heeft  

moeten vluchten) afnemen van nagenoeg alle inkomsten bij zijn camping en pensionstal 

‘Dommeldal’ door de gemeente Sint-Oedenrode met behulp van onrechtmatige 

dwangsomopleggingen en verzegelingen; 

http://www.knack.be/nieuws/belgie/reynders-legt-eed-af-als-gouverneur-van-limburg/article-1194677463613.htm
mailto:binnenland@vlaanderen.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/aan-burgemeester-en-schepenen-van-de-gemeente-zonhoven
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-mei-2013-bezwaarschift-op-de-weigering-om-te-beschikken-door-het-schepencollege-zonhoven.pdf
http://www.vlaanderen.be/nl/overheid/klachten/niet-eens-met-een-beslissing-van-uw-gemeentebestuur
http://binnenland.vlaanderen.be/waar-kan-ik-terecht-met-een-klacht
http://binnenland.vlaanderen.be/waar-kan-ik-terecht-met-een-klacht
http://www.knack.be/nieuws/belgie/reynders-legt-eed-af-als-gouverneur-van-limburg/article-1194677463613.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
http://www.knack.be/nieuws/belgie/reynders-legt-eed-af-als-gouverneur-van-limburg/article-1194677463613.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/aan-burgemeester-en-schepenen-van-de-gemeente-zonhoven
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-mei-2013-bezwaarschift-op-de-weigering-om-te-beschikken-door-het-schepencollege-zonhoven.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
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- Het vanaf 22 april 2010 hebben van dubbele woonlasten, dubbele kosten om te leven, dubbele 

verzekeringskosten, etc. etc. Dit met de wetenschap dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 

onafgebroken in België heeft moeten wonen en vanaf 1 januari 2011 op zijn domicilie adres 

Hazendansweg 36A, 3520 in Zonhoven woont om in Nederland niet te worden vermoord in 

navolging van Pim Fortuyn;  

- Het onrechtmatig niet doorbetalen van het salaris tijdens ziekte door Philips Medical Sytems 

Nederland B.V. aan haar parttime safety manager A.M.L. van Rooij vanaf 25 oktober 2007 tot op 

heden in strijd met de Philips CAO;  

- Het vanaf 1 augustus 2008 tot 22 april 2010 nagenoeg geen inkomsten hebben uit het 

Ecologisch Kennis Centrum B.V. omdat A.M.L. van Rooij vanaf 24 september 2007 voor 100% 

arbeidsongeschikt is verklaard door Philips bedrijfsarts Harry Mol buiten zijn parttime werkgever 

Van Rooij Holding B.V. om in strijd met zijn arbeidsovereenkomst met Philips Medical Systems 

Nederland B.V. ;  

- Het vanaf 22 april 2010 tot op heden (3,2 jaar lang) geen inkomsten hebben uit het Ecologisch 

Kennis Centrum B.V. omdat directeur A.M.L. van Rooij als politiek vluchteling daarvoor in 

Nederland geen werk kan verrichten en in België niet aan de slag kan omdat ondanks zijn op 6 

mei 2010 gedane aanvraag voor politiek asiel en ondanks zijn domicilie adres op de 

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vanaf 1 januari 2011 aan hem om grensoverschrijdende 

“corporate crime redenen’ nog steeds geen verblijfsvergunning (E-kaart) is verstrekt, waardoor 

A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 in België heeft moeten wonen zonder verzekerd te zijn voor 

ziektekosten. 
 
Ter onderbouwing van deze mega schade vindt u bijgevoegd onze klacht d.d. 25 mei 2013 (kenmerk: 
EKC/250513/kl) aan President mr. R.C.A.M. Philippart van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in de 
volgende link met deeplinks aan feitelijke onderbouwing: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2013-klacht-aan-president-gerechtshof-s-
hertogenbosch-hoger-beroep-woz-beschikking-2008-tot-2010.pdf    

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
 
In de volgende link vindt u de brief van 17 april 2008 (kenmerk: 8064-RB-5052208/154113) van 
Stichting Achmea Rechtsbijstand aan ondergetekende: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2008-brief-van-achmea-rechtsbijstand.pdf  
 
In die 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 kopieen 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 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2013-klacht-aan-president-gerechtshof-s-hertogenbosch-hoger-beroep-woz-beschikking-2008-tot-2010.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2013-klacht-aan-president-gerechtshof-s-hertogenbosch-hoger-beroep-woz-beschikking-2008-tot-2010.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2008-brief-van-achmea-rechtsbijstand.pdf
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Uitgaande van een 40-urige werkweek, 50 weken in het jaar betekent dit dat A.M.L. van Rooij enkel 
daarmee vanaf 22 april 2010 tot op heden (is 3,2 jaar) aan inkomstenderving heeft:   
 

- 3,2 x 50 x 40 x € 140,- is € 896.000,- (excl. BTW) 
 
Alle bovengenoemde schade, als ook de zeer grote immateriële schade aangericht bij A.M.L. van Rooij 
en zijn vrouw J.E.M. van Rooij - die ook werkzaam was voor het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en op 
zijn Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ - beloopt in de vele miljoenen euro’s, welke volledig is toe te 
schrijven aan burgemeester Johny De Raeve, gemeentesecretaris Bart Telen en wnd. 
gemeentesecretaris Marie-Claire Hulsmans vanwege hun niet reglementair genomen beslissingen ten 
gunste van de grensoverschrijdende misdaad vanuit Nederland die op kosten van de 
belastingbetalende 11 miljoen Belgen in zeer ernstige mate de Belgische Grondwet en de wetten van 
het Belgische volk overtreden met het oogmerk de vergiftiging van diezelfde 11 miljoen Belgen ter 
verrijking van een groot grensoverschrijdend crimineel Netwerk vanuit Nederland te kunnen blijven 
voortzetten.  
 
Niet reglementair genomen beslissingen.  
 
Omdat een beslissing van de Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen op de politieke 
asielaanvraag d.d. 6 mei 2010 van A.M.L. van Rooij (gedaan mede namens zijn vrouw) uitbleef is 
A.M.L. van Rooij, na 8 maanden in Belgische jeugdherbergen te hebben overnacht, gaan wonen in 
een woning op de Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, waar hij (met vrouw) vanaf 1 januari 2011 
zijn hoofdverblijfplaats heeft. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het op 21 december 
2010 met Century21 Axion Vastgoed, Heuvenstraat 23, B-3520 Zonhoven op 21 december 2010 
ondertekende huurovereenkomst:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf  
 
Vanaf 1 januari 2011 is A.M.L. van Rooij, als gevolg van politiek vluchteling, niet meer ingeschreven in 
de gemeente Sint-Oedenrode. Voor het juridisch waterdichte bewijs vindt u in de volgende link 
bijgevoegd de onherroepelijke 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 burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode de gemachtigde 
ambtenaren mr. A.G. Hendriks en H.A.M. van den Berkmortel tegenover de behandelend rechter van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch de volgende verklaring afgelegd: 
 

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. 

 
Burgemeester Johny De Raeve is van meet af aan op de hoogte dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 
2011 zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3200 Zonhoven. Vanuit hem 
werd echter niets ondernomen om te komen tot de juiste stappen. De meest criminele geld en 
eigendom afnemende terreur op mijn vrouw, mijn moeder en mijn gezin in Nederland werden daardoor 
steeds ernstiger en grimmiger. Om die reden heeft A.M.L. van Rooij bij brief van 31 oktober 2011 
(kenmerk: 3110011/VZ) aan burgemeester en schepenen van Zonhoven een gemotiveerd verzoek 
gedaan om ingeschreven te worden in de gemeente Zonhoven. Betreffend gemotiveerd verzoekschrift 
d.d. 31 oktober 2011 aan het schepencollege van Zonhoven vindt u bijgevoegd in de volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf   
 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 

beschouwen en tevens aan Gouverneur Herman Reynders gericht.   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/aan-burgemeester-en-schepenen-van-de-gemeente-zonhoven
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-mei-2013-bezwaarschift-op-de-weigering-om-te-beschikken-door-het-schepencollege-zonhoven.pdf
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.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.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/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
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Vanaf dat moment hadden burgemeester Johny De Raeve en gemeentesecretaris Bart Telen van 
Zonhoven de volledige inhoudelijke kennis van de extreem grote criminele organisatie vanuit 
Nederland die 11 miljoen Belgen vergiftigd met onder meer tientallen miljoenen kilogrammen valselijk 
geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), 
zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, in strijd met Europese 
Richtlijnen, verordeningen en arresten en in strijd met de Belgische Grondwet en de wetten van het 
Belgische volk.  
 
In plaats van dit te melden bij verantwoordelijk Gouverneur Herman Reynders, waartoe burgemeester 
Johny De Raeve op grond van zijn aan Koning Albert II afgelegde eed Grondwettelijk verplicht was, 
gaat hij die kennis gebruiken om in samenwerking met zijn partijgenoot Ria Hendrikx (als schepen en 
als voorzitter van de OCMW) en OCMW-Secretaris André Rutten te eisen dat A.M.L. van Rooij zijn 
vorige buurvrouw Ingrid Simons, wonende op het adres Hazendansweg 36, in zijn woning moest 
nemen. Dit nadat hij Ingrid Simons, voorafgaande daaraan op onrechtmatige wijze uit haar woning 
had gezet en dakloos had gemaakt in strijd met zijn afgelegde eed. Dit met het vooropgezette doel 
daarmee gerealiseerd te krijgen dat A.M.L. van Rooij haar zou opvangen in zijn woning op het adres 
Hazendansweg 36A. Dit met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij daarmee zijn 
domicilie adres op het adres Hazendansweg 36A kwijt zou zijn en de door burgemeester Johny De 
Raeve (was ook de advocaat van Ingrid Simons) bij Ingrid Simons aangerichte schade van zo’n 10 
duizend euro zou hebben moeten betalen, waardoor in opdracht van burgemeester Johny De Raeve, 
als hoofd van de politie, de roerende goederen van Ad van Rooij in zijn woning op het adres 
Hazendansweg 36A, computer en auto executoriaal had kunnen laten uitverkopen en A.M.L. van 
Rooij evenals Ingrid Simons als dakloos op straat had kunnen dumpen. Dit alles ten gunste van de 
vanuit Nederland (Sint-Oedenrode) opererende grensoverschrijdende criminele organisatie die alle 11 
miljoen Belgen vergiftigen met levensgevaarlijk kankerverwekkend gif.  
 
Hoe extreem ver burgemeester Johny De Raeve, zijn partijgenoot Ria Hendrix en OCMW-secretaris 
Andre Rutten daarmee zijn gegaan kunt u lezen in de volgende link met deeplinks aan feitelijke 
onderbouwing op de website van No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) te Hasselt; 
  

https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/hoe-leden-van-no-cancer-
foundation-onderdrukt-worden-d-m-v-machtsmisbruik  

 
Bekijk daarvoor ook de volgende twee video’s:  
 

http://www.youtube.com/watch?v=7tD-0yTcAQc  
 

http://www.youtube.com/watch?v=7CWQerwk_SY  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan Gouverneur Herman Reynders gericht.   
 
Daarin moet dan ook de oorzaak worden gezocht dat burgemeester Johny De Raeve en  
gemeentesecretaris Bart Telen mijn aan het scheepencollege gerichte verzoekschrift d.d. 31 oktober 
2011 niet op de agenda van het schepencollege hebben gezet en dat voor A.M.L. van Rooij al die tijd 
hebben verzwegen. Dit met de voorkennis en wetenschap dat als zij betreffend verzoekschrift wel op 
de agenda van het schepencollege hadden gezet, waartoe zij wettelijk verplicht waren, het 
schepencollege binnen de tien dagen daarna had moeten overgaan tot een onderzoek naar effectief 
verblijf van A.M.L. van Rooij op het grondgebied van de gemeente Zonhoven. Dit betekent dat de 
gemeente Zonhoven vóór uiterlijk 10 november 2011 (binnen 10 dagen na de aanvraag op 31 oktober 
2011) het onderzoek naar mijn effectief verblijf op het adres Hazendansweg 36A, 3520 binnen de 
gemeente Zonhoven had moeten hebben uitgevoerd.  Dit wordt bevestigd door burgemeester Huib 
Broers van de gemeente Voeren, tevens fractievoorzitter van de Belgische Senaat voor N-VA in zijn e-
mail d.d. 12 mei 2013 (12:36 uur) waarin hij aan mij daarover letterlijk het volgende heeft geschreven: 
 

Van: Huub Broers <Huub.Broers@devoor.be> 
Datum: 12 mei 2013 12:36 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com>  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/aan-burgemeester-en-schepenen-van-de-gemeente-zonhoven
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-02.php
http://www.hbvl.be/limburg/zonhoven/ocmw-stelt-eigen-koekjes-voor.aspx
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/hoe-leden-van-no-cancer-foundation-onderdrukt-worden-d-m-v-machtsmisbruik
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/hoe-leden-van-no-cancer-foundation-onderdrukt-worden-d-m-v-machtsmisbruik
http://www.youtube.com/watch?v=7tD-0yTcAQc
http://www.youtube.com/watch?v=7CWQerwk_SY
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/aan-burgemeester-en-schepenen-van-de-gemeente-zonhoven
mailto:Huub.Broers@devoor.be
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
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Het college kan wel onderzoeken of de verblijfplaats effectief in de gemeente bestaat. Het 
paspoort behoort m.i. niet tot de bevoegdheid van het college. Ik zie dus niet in waar mijn collega 
een fout zou hebben begaan.  

Huub Broers 
Burgemeester, Gemeente Voeren 
Gemeenteplein 1, 3798 Voeren 
T: 0032 (0)4 381 99 56, F: 0032 (0)4 381 22 27 
huub.broers@devoor.be   www.voeren.be 

 
Lees hiervoor ook de volgende link met deeplinks aan feitelijke onderbouwing op de website van No 
Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) te Hasselt:  
 

https://sites.google.com/site/ncfactueel/huub-broers-fractievoorzitter-n-va-
senaatsfractie  

 
Daarin moet dan ook de oorzaak worden gezocht dat burgemeester Johny De Raeve en 
gemeentesecretaris Bart Telen, ondanks hun wetenschap dat vanaf 1 januari 2011 mijn 
hoofdverblijfplaats Hazendans 36A, 3520 in Zonhoven is, hun antwoord (wat achteraf geen 
collegebesluit blijkt te zijn) daarop heeft verstuurd aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V.  t.a.v. 
A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode met daarin de volgende op het foute 
pad sturende inhoud (lees: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-november-2011-besluit-gemeente-
zonhoven-afwijzing-inschrijving-bevolkingsregister.pdf):    
 

Geachte Heer 
 

Wij hebben op 04/11/2011 uw verzoekschrift dd. 31/10/2011 ontvangen om u als politiek 
vluchteling in te schrijven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven.  

 
Uw kan uw aanvraag om politiek vluchteling enkel aanvragen bij; 
Dienst vreemdelingenzaken 
Antwerpsesteenweg 59/B 
1000 Brussel 
Meer informatie vindt u ook op de website www.dofi.fgov.be           

 
Met vriendelijke groeten  

 
Bart Telen                                                                                Johny De Raeve 
Secretaris                                                                                 burgemeester 

 
Op deze wijze hebben burgemeester Johny De Raeve en gemeentesecretaris Bart Telen buiten het 
schepencollege van Zonhoven om proberen te bewerkstelligen dat A.M.L. van Rooij na 7 november 
2011 opnieuw politiek asiel ging aanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken met de wetenschap en 
voorkennis dat hij al op 7 mei 2010 politiek asiel heeft aangevraagd bij voormalig verantwoordelijk 
minister Joëlle Milquet (thans: verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken) en vanaf 1 januari 
2011 zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 in Zonhoven. Dit met de 
wetenschap en voorkennis dat A.M.L. van Rooij na zijn aanvraag bij een “foute instantie” dan België 
kon worden uitgezet vanwege een korter verblijf dan drie maanden, terwijl A.M.L. van Rooij toen al 
meer dan 1,5 jaar lang onafgebroken in België en bijna 1 jaar in Zonhoven verbleef. Het is namelijk 
niet de Dienst vreemdelingenzaken, maar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 
staatlozen en zijn medewerkers die bescherming aan vreemdelingen verlenen. Als bewijs daarvoor 
lees de volgende link: http://www.ibz.be/code/nl/loc/cgra.shtml. Daarin staat letterlijk het volgende 
geschreven:  
 

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; 

mailto:huub.broers@devoor.be
http://www.voeren.be/
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/ncfactueel/huub-broers-fractievoorzitter-n-va-senaatsfractie
https://sites.google.com/site/ncfactueel/huub-broers-fractievoorzitter-n-va-senaatsfractie
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-november-2011-besluit-gemeente-zonhoven-afwijzing-inschrijving-bevolkingsregister.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-november-2011-besluit-gemeente-zonhoven-afwijzing-inschrijving-bevolkingsregister.pdf
http://www.dofi.fgov.be/
http://www.ibz.be/code/nl/loc/cgra.shtml
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 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 

 
Omdat bovengenoemd misdadig handelen van burgemeester Johny De Raeve en gemeentesecretaris 
Bart Telen bij A.M.L. van Rooij, zijn vrouw J.E.M.L. van Rooij en gezin, zijn Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’ en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. daarmee een schade heeft veroorzaakt van 
miljoenen euro’s en ervan ook de oorzaak is: 

- dat A.M.L. van Rooij al ruim 2,5 jaar zonder zorgverzekering en zonder inkomsten in België 
(Zonhoven) verblijft; 

- en als gevolg daarvan ook in België te maken kreeg met persoonlijke levensbedreigingen; 
ben ik op 15 oktober 2012 naar de gemeente Zonhoven gegaan en heb ik hen kenbaar gemaakt dat 
deze geld- en eigendom afnemende terreur afgelopen moet zijn. Toen bleek het geen enkel probleem 
te zijn om te worden ingeschreven, wat eerder op 31 oktober 2011 niet mogelijk was.  
 
Burgemeester Johny De Raeve heeft met bovengenoemde kennis in zijn achterhoofd mij toen bewust 
een foutief formulier laten invullen, met de voorkennis daarna met de hulp van Ellen De Wolf van 
Dienst vreemdelingenzaken, mij (en mijn op 14 januari 2013 uit Nederland gevluchte vrouw) met een 
vonnis van Voorzitter A. DE SMET op basis van deze door Johny De Raeve bewust ingezette valse 
procedure en op valse gronden op grond:  

- van het hebben van geen inkomen om in het levensonderhoud te voorzien en; 
- vanwege een korter verblijf dan 3 maanden; 

met behulp van de politie (met als hoofd burgemeester Johny De Raeve) met een door hem 
ondertekende akte het grondgebied van België te moeten verlaten, met de wetenschap en voorkennis 
dat A.M.L. van Rooij en mogelijk ook zijn vrouw J.E.M. van Rooij van Nunen onder de huidige 
omstandigheden in Nederland (indirect) zullen worden vermoord.  
 
Burgemeester Johny De Raeve heeft bij ons veel schade berokkend door samen met Ellen De Wolf 
van Dienst vreemdelingenzaken te hebben beslist dat A.M.L. van Rooij in België zich niet in zijn eigen 
levensonderhoud kan voorzien, terwijl het juist Johny De Reave zelf is die A.M.L. van Rooij, zijn vrouw 
J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn gezin, zijn Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ en zijn Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. op de hierboven beschreven wijze voor miljoenen euro’s heeft (laten) bestelen 
en ervoor heeft gezorgd dat A.M.L. van Rooij in België niet aan het werk kan, ondanks zijn volgende 
“curriculum vitae”: 
 

Hoofd-opleidingen (voor overige opleidingen zie onder loopbaan): 
 

1975: HTS-elektrotechniek te ‘s-Hertogenbosch Nederland (zie bijlage ). 

1993: Hogere veiligheidskundige Katholieke Industriële Hogeschool Oost-Vlaanderen te Gent met 
Europese erkenning. Voor diploma en besluiten (zie bijlage).  

1998: Juridisch adviseur (officieel erkend met onherroepelijke uitspraak van Raad van State)(heb 
vanaf 1998 tot op heden- vaak met succes – vele honderden juridische procedures gevoerd 
bij rechtbanken, Raad van State en Europese Hof). 

2009: BHV 

 

Loopbaan: 

1976 – 1980 Hogere Service Technicus computer / medische apparatuur bij Philips Nederland B.V. 
(daarbij vele interne technische opleidingen gevolgd) 

1980 – 1981 Service voorbereiding medische apparatuur bij Philips Nederland B.V. (diploma 
Middelmanagement).   

mailto:cgvs.info@ibz.fgov.be
http://www.cgvs.be/nl/index.jsp
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-december-1993-diploma-hts-en-kiho-en-europese-erkenning.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-december-1993-diploma-hts-en-kiho-en-europese-erkenning.pdf
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1981 – 1991 Diverse leidinggevende functies binnen Philips Medical Systems Nederland B.V. in de 
fabricage en service van de Computed tomografy (daarbij diverse cursussen gevolgd, 
waaronder professioneel leiderschap Schouten en Nelissen, snellezen Retorica) 

1991 – 1998      Diensthoofd veiligheid, stralingsveiligheid en milieu bij Philips Medical Systems 
Nederland B.V.((heb voor dit bedrijf - 3000 werknemers – het Milieumanagement 
Systeem (eerst BS-7750, daarna ISO 14001) opgesteld en onderhouden (diploma 
Auditeur op het gebied van Milieu))  

Vanaf 1998  
(60% tijd)              

Safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V. ((heb voor dit (60% tijd)          
bedrijf - 3000 werknemers - het Arbo Management Systeem (OHSAS 18001) 
opgesteld en onderhouden)). (diploma Arbo-auditeur) (parttime). Sinds 2005 zijn 
binnen Philips Medical Systems Nederland B.V. Kwaliteit (ISO 9001), 
Arbeidsomstandigheden (OHSAS 18001) en Milieu (ISO 14001) ondergebracht in het 
KAM-systeem en gezamenlijk onderhouden (uitvoeren van KAM-audits).  

Vanaf 1998  
(40% tijd)              

Directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (geeft adviezen op het gebied van 
milieu, arbeidsomstandigheden, ecologie en het voeren van juridische geschillen) 
(parttime).  

 
Burgemeester Johny De Reave heb ik nog een kans gegeven om zijn in het verleden gemaakte fouten 
te herstellen door aan het schepencollege Zonhoven bij brief d.d. 8 mei 2013 een bezwaarschrift te 
laten uitgaan tegen de weigering van het schepencollege van Zonhoven om een besluit te nemen op 
mijn inhoudelijk gemotiveerd verzoekschrift tot het nemen van een besluit d.d. 31 oktober 2011 
(kenmerk: AvR/311011/VZ), welke u in de volgende link, met deeplinks aan feitelijke onderbouwing, 
vindt ingelast:  
  

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 Gouverneur Herman Reynders gericht.   
 
Ook dit bezwaarschrift d.d. 8 mei 2013 gericht aan het schepencollege van Zonhoven houden 
burgemeester Johny De Raeve en wnd. gemeentesecretaris Marie-Claire Hulsmans bewust achter 
voor het schepencollege van Zonhoven waaraan het is gericht en geven daarop bij brief d.d. 6 juni 
2013 de volgende berichtgeving aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 38A, 3520 te Zonhoven (voor 
brief lees: Weergeven Downloaden):  

             
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. 

  
            Hoogachtend, 
            Marie-Claire Hulsmans                                               Johny De Raeve 
            Wnd. Gemeentesecretaris                                           Burgemeester     

  
Hoe grootschalig dit vanuit burgemeester Johny De Reave van Zonhoven gecreëerd crimineel 
handelen in België met misbruik van Belgisch gemeenschapsgeld intussen is geworden, kunt u lezen 
in de volgende link met deeplinks aan feitelijke onderbouwing op de website van No Cancer 
Foundation (www.nocancerfoundation.org) te Hasselt, bevattende: 

- Onze sommatie d.d. 14 juni 2013 aan de Belgische Staat, namens deze advocaat mr. Edda 
Matterne, om daarop op uiterlijk 14 juni 2013 om 17.00 uur te hebben beslist; 

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.mstsnl.net/ekc/pdf/8-mei-2013-bezwaarschift-op-de-weigering-om-te-beschikken-door-het-schepencollege-zonhoven.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjFkMDAzYTJhNjczZmU4NTI
https://sites.google.com/site/ncfactueel/6%20juni%202013%20brief%20van%20burgemeester%20De%20Raeve%20en%20Mw.%20Hulsmans%20Zonhoven.pdf?attredirects=0&d=1
http://www.nocancerfoundation.org/
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/advocaat-mr-edda-matterne
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/advocaat-mr-edda-matterne
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- Onze klacht d.d. 15 juni 2013 tegen advocaat mr. Edda Matterne bij Stafhouder Hugo 
Vandenberge Van de Bale in Brussel; 

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

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

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan Gouverneur Herman Reynders gericht.   
 
Voor achterliggende aanvullende informatie verwijzen wij u naar de volgende links met deeplinks op 
de website van No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) te Hasselt; 
  

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 

      
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan Gouverneur Herman Reynders gericht.   
 
Met het bewust achterhouden van mijn bezwaarschrift d.d. 8 mei 2013 door burgemeester Johny De 
Raeve en wnd. Gemeentesecretaris Marie-Claire Hulsmans  voor het schepencollege van Zonhoven  
overtreden burgemeester Johny De Raeve en wnd. Gemeentesecretaris Marie-Claire Hulsmans op 
kosten van de belastingbetalende 11 miljoen Belgen in zeer ernstige mate de Belgische Grondwet en 
de wetten van het Belgische volk met het oogmerk de vergiftiging van diezelfde 11 miljoen Belgen ter 
verrijking van een groot grensoverschrijdend crimineel Netwerk vanuit Nederland te kunnen blijven 
voortzetten. Ter onderbouwing daarvan verwijzen wij u naar alle artikelen (met feitelijke en wettelijke 
bewijzen) op het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org) en de hierop betrekking hebbende TV-
uitzendingen op de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) in de volgende links met deeplinks:  
 

http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
 

http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u als Stafhouder gericht.  
 
Tegen deze 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 loopt reeds een 
strafrechtelijk onderzoek 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;  

 
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 

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klacht-tegen-advocaat-mr-edda-matterne
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klacht-tegen-advocaat-mr-edda-matterne
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/advocaat-mr-edda-matterne
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klacht-tegen-advocaat-mr-edda-matterne
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klacht-tegen-advocaat-mr-edda-matterne
http://www.nocancerfoundation.org/
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
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
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.senate.be/doc/const_nl.html
http://www.hetechtenieuws.org/
http://www.sdnl.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2013-sommatie-email-aan-ellen-de-wolf-vreemdelingenzaken.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/aan-burgemeester-en-schepenen-van-de-gemeente-zonhoven
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/3-maart-2011-brief-federaal-parket-belgie-aan-ekc.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-27-1-5-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf
http://www.vanaarlehoutbedrijf.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
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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 (lees: Weergeven Downloaden):  
 
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.  
 
Ondanks het feit dat er in bovengenoemde grensoverschrijdende misdaad tegen o.a. Ellen De Wolf, 
Johny De Raeve, Bart Telen en Marie-Claire Hulsmans op 12 juni 2013 onder referentie: COR/1680 
<<1300039>> een strafklacht met burgerlijke partijstelling is ingediend bij de onderzoeksrechter van 
de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt en zowel hoofdgriffier Carine De Cooman (buiten 
behandelend voorzitter A. DE SMET om) als ook advocaat mr. Edda Matterne namens de Belgische 
Staat de behandeling ter zitting op dinsdag 18 juni 2013 om 10.00 uur daarop niet wensen uit te 
stellen tot na het moment de onderzoeksrechter van de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt zijn 
onderzoek 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 te 
Brussel), Not. Nr. HA.45.F1.7961-12 (parket te Hasselt) heeft afgerond maakt duidelijk dat 
burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven over hen kennelijk een dictatoriale macht heeft.  
 
Ondergetekende richt aan hoger verantwoordelijk Gouverneur Herman Reynders van Limburg dan 
ook het nadrukkelijke verzoek om er voor te zorgen dat lopende deze klacht de terechtzitting op 18 
juni 2013 bij Voorzitter A, DE SMET van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet kan doorgaan 
en voor onbepaalde tijd moet worden uitgesteld en dat aan mij op 17 juni 2013 vóór 12.00 uur 
schriftelijk te bevestigen.  
 
Spoedeisendheid 

- Gezien de spoedeisendheid zullen wij met u op 17 juni 2013 vóór 12.00 uur telefonisch 
contact opnemen of deze e-mail goed is aangekomen.  

 
Ondergetekende staat erop om door Gouverneur Herman Reynders van Limburg over deze klacht 
gehoord te worden.  
 
In afwachting van uw bevestiging dat deze klacht in behandeling is genomen en de terechtzitting op 
18 juni 2013 daarop moet worden uitgesteld, verblijven wij;   
 
  

A.M.L. (Ad) van Rooij 
Europees Erkend Safety Manager  
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.   
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com 
+32 (0) 484749360 
 

 

 
 
A.M.L. (Ad) van Rooij (mede namens familie)  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (mede namens cliënten)  
p/a. Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België).  
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
+32 (0) 484749360 
 

 
 
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjNjMzVlNDMxOTdjNmY4OTQ
https://sites.google.com/site/ncfactueel/12%20juni%202012%20bewijs%20van%20strafklacht%20met%20burgerlijke%20partijstelling%20rechtbank%20eerste%20aanleg%20te%20Hasselt.pdf?attredirects=0&d=1
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-februari-2013-beroepschrift-asielaanvraag-ad-en-annelies-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-februari-2013-beroepschrift-asielaanvraag-ad-en-annelies-van-rooij.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/ad-van-rooij-europees-erkend-safety-manager
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
tel:%2B32%20%280%29%20484749360
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
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Een kopie van deze klacht hebben verstuurd aan: 
- Gouverneur Herman Reynders van Limburg (kabinet.gouverneur@limburg.be);   
- Burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven (burgemeester@zonhoven.be); 
- Gemeentesecretaris Bart Telen van Zonhoven (secretaris@zonhoven.be); 
- Wnd. Gemeentesecretaris Marie-Claire Hulsmans (marie-claire.hulsmans@zonhoven.be);  
- Schepen en Voorzitter OCMW Zonhoven Ria Hendrikx (ria.hendrikx@zonhoven.be);  
- Secretaris OCMW Zonhoven André Rutten (andre.rutten@ocmwzonhoven.be);        
- Advocaat mr. Edda Matterne (info@matterne.net, edda.matterne@matterne.net); 
- Voorzitter A. DE SMET Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (info.rvv-cce@ibz.fgov.be);  
- Hoofdgriffier Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Carine.DeCooman@ibz.fgov.be); 
- Dienst Vreemdelingenzaken Ellen De Wolf (Ellen.Dewolf@ibz.fgov.be);  
- Dienst Vreemdelingenzaken Dolores Verspeeten (dolores.verspeeten@ibz.fgov.be);  
- Burgemeester gemeente Voeren Huub Broers (huub.broers@devoor.be); 
- Gebuur Vlaams Minister Armoede, Innovatie en Media Ingrid Lieten (kabinet.lieten@vlaanderen.be);  
- Gebuur gemeenteraadslid Zonhoven Sven Lieten (sven.lieten@zonhoven.be); 
- Gebuur gemeenteraadslid Zonhoven Ronny Switten (ronny.switten@skynet.be)   
- No Cancer Foundation te Hasselt (nocancerfoundation@gmail.org);  
- Het Echte Nieuws te Oostburg (henkn@hetechtenieuws.org);  
- Sociale Databank Nederland te Huizen (sdn@wxs.nl, rob.brockhus@gmail.com);  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
 
A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 16 juni 2013 10:43 
Aan: binnenland@vlaanderen.be 
Cc: kabinet.gouverneur@limburg.be, burgemeester@zonhoven.be, secretaris@zonhoven.be, marie-
claire.hulsmans@zonhoven.be, ria.hendrikx@zonhoven.be, andre.rutten@ocmwzonhoven.be, 
edda.matterne@matterne.net, info@matterne.net, info.rvv-cce@ibz.fgov.be, 
Carine.DeCooman@ibz.fgov.be, Ellen.Dewolf@ibz.fgov.be, dolores.verspeeten@ibz.fgov.be, 
huub.broers@devoor.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, sven.lieten@zonhoven.be, 
ronny.switten@skynet.be, nocancerfoundation@gmail.org, Henk Niggebrugge 
<henkn@hetechtenieuws.org>, Brockhus Rob <sdn@wxs.nl>, Rob Brockhus 
<rob.brockhus@gmail.com>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl> 
Bcc: "Maron Gosens (ORZ Accountants en Belastingadviseurs)" <m.gosens@orz.nl>, De Groenen 
België <de.groenen.belgie@gmail.com>, Erik Verbeek <embassyofuniversalfederation@gmail.com> 
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