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Aan:  
Dr. Guido SCHUERMANS,  
Belgisch federale Ombudsman, 
Adres:  Hertogstraat 43 , B-1000 Bruxelles 
Telefoon: +322 289 2723 
Telefax: +322 289 2728 
email: ombudsman@federaalombudsman.be  

 

 

Betreft: 
Klacht tegen: 

- Ellen De Wolf, Dienst Vreemdelingenzaken 
- Carine De Cooman, hoofdgriffier Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen; 
gevestigd te Brussel:  

 

Zonhoven: 16 juni 2013   

Ons kenmerk: Dvv/160612/kL  

Geachte Federale Ombudsman Guido SCHUERMANS,  

Indien er klachten zijn over de werkwijze binnen de Dienst vreemdelingenbetwistingen (in nauwe 
afstemming met de hoofgriffier van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) dan kunnen wij 
daarvoor terecht bij de Federale Ombudsman.  

Onze klacht is dan ook gericht tegen: 
- Ellen De Wolf, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59 B, 1000 Brussel;  
- Carine De Cooman, hoofdgriffier Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gaucheretstraat 

92-94, 100 Brussel; 
 
Feitelijke inhoud van de klacht: 
 
Om feitelijk inhoudelijke redenen hebben wij Ellen De Wolf bij e-mail van 26 mei 2013 (13.35 uur) 
gesommeerd om haar valselijk genomen beslissing d.d. 23 januari 2013 vóór uiterlijk 29 mei 2013 te 
hebben ingetrokken en aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij een E-kaart te hebben verstrekt met 
terugwerkende kracht vanaf 6 mei 2010, de dag waarop bij verantwoordelijk minister Joëlle Milquet  
politiek asiel is aangevraagd. Betreffend sommatieverzoek d.d. 6 mei 2010 vindt u bijgevoegd in de 
volgende links met deeplinks aan feitelijke onderbouw:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2013-sommatie-email-aan-ellen-de-wolf-
vreemdelingenzaken.pdf  
 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/directie-vreemdelingenzaken  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan de Federale Ombudsman gericht:  
 
Tot op de dag van vandaag heeft Ellen De Wolf, als ook haar vervang(st)er, daarop geen enkele 
reactie gegeven: ook nadat ik daarover diverse malen heb geïnformeerd binnen de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Met deze achtergrondkennis werden wij bij brief d.d. 30 mei 2013 (is 4 dagen 

mailto:ombudsman@federaalombudsman.be
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later) door de hoofdgriffier van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitgenodigd voor de 
terechtzitting op 18 juni 2013 om 10.00 uur. Betreffende uitnodiging vindt u bijgevoegd in de volgende 
link: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-mei-2013-uitnodiging-terechtzitting-raad-voor-
vreemdelingenbetwistingen-op-18-juni-2013.pdf  

 
Bij aangetekende brief d.d. 12 juni 2013 hebben wij een gemotiveerd verzoek laten uitgaan aan de 
Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen t.a.v. Voorzitter A. DE SMET, 
Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussel. Betreffend verzoekschrift d.d. 12 juni 2013 vindt u ingelast in de 
volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/12-juni-2013-verzoek-om-uitstel-dienst-vreemdelingen-
zaken.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen.   
 
Per e-mail ontvingen wij van hoofdgriffier C. DE COOMAN op 13 juni 2013 letterlijk het volgende 
bericht: 
 

Van: De Cooman Carine <Carine.DeCooman@ibz.fgov.be> 
Datum: 13 juni 2013 16:16 
Onderwerp: verzoek uitstel 
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" ekc.avanrooij@gmail.com 
 
Geachte, 

  
Als bijlage gaat een kopie van de brief, in antwoord op uw verzoek tot uitstel, die u 
aangetekend wordt verstuurd op 14 juni 2013. 

  
Met hoogachting 

  
Carine DE COOMAN 
Hoofdgriffier - Greffier en chef 
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Conseil du Contentieux des Etrangers 
‘Laurentide’, Gaucheretstraat 92-94 - Rue Gaucheret 92-94 
1030 Brussel - 1030 Bruxelles 

 
Vergezeld met in de bijlage een brief d.d. 14 juni 2013 welke u hieronder in de volgende link vindt 
ingelast: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-juni-2013-brief-van-hoofdgriffier-c-de-cooman-raad-
voor-vreemdelingenbetwistingen.pdf     

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen. 
 
Omdat dit geen beslissing was van Voorzitter A. De SMET van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
waaraan wij ons verzoekschrift d.d. 12 juni 2013  hebben laten uitgaan, hebben wij per e-mail d.d. 14 juni 
2013 (08.36 uur) aan hoofgriffier C. De Cooman een sommatieverzoek laten uitgaan 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. Betreffend sommatieverzoek d.d. 14 juni 2013 (08.36 uur) vindt u ingelast in de 
volgende link:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-juni-2013-sommatie-tot-verstrekken-van-een-beschikking-
van-voorzitter-a-de-smet.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen. 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-mei-2013-uitnodiging-terechtzitting-raad-voor-vreemdelingenbetwistingen-op-18-juni-2013.pdf
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Hoofgriffier C. De Cooman van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen weigert daarop te reageren, 
ondanks onze feitelijk goed onderbouwde sommatie. Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat zij 
die brief d.d. 14 juni 2013 heeft geschreven zonder voorafgaande beslissing van Voorzitter A. DE 
SMET van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  
 
Betreffende onderliggende door Ellen De Wolf valselijk opgemaakte beslissing d.d. 23 januari 2013 
(referentie: 7599310) vindt u ingelast in de volgende link: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2013-brief-van-ellen-de-wolf-aan-de-
burgemeester-van-zonhoven.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen. 
 
Voor de feitelijke onderbouw dat het om een valselijk opgemaakte beslissing gaat verwijzen wij u naar de 
volgende stukken: 
 

1. Ons beroepschrift aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 
welke u kunt lezen in de volgende link:  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-februari-2013-beroepschrift-asielaanvraag-ad-en-
annelies-van-rooij.pdf   

 
2. Onze bij brief d.d. 29 april 2013 in viervoud ingediende nadere stukken aan  de Eerste 

Voorzitter van de raad voor Vreemdelingenbetwistingen , welke u kunt lezen in de 
volgende link:  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2013-nadere-stukken-aan-de-eerste-voorzitter-bij-
de-raad-voor%20vreemdelingenbetwistingen.pdf   

 
3. De brief d.d. 20 augustus 2012 van het Belgische Grondwettelijk Hof aan de Familie A.M.L. 

van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, welke u kunt lezen in de volgende link: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2012-voorbrief-conclusies-grondwettelijk-
hof.pdf  
 
Ondanks het feit dat het Belgisch Grondwettelijk Hof in een gerechtelijke procedure op 20 
augustus 2012 haar brief richt aan de Familie A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 
te Zonhoven durft Ellen De Wolf op 23 januari 2013 ( ruim 5 maanden later) toch nog te 
beslissen dat A.M.L. van Rooij minder dan 3 maanden in België verblijft. Daarmee heeft 
Ellen De Wolf zich boven het Belgische Grondwettelijk Hof gesteld;  
 

4. Ons bezwaarschrift d.d. 14 juni 2013 aan de belastingdienst Hasselt t.a.v. Veronique 
Baptist, Dienstchef belastingdienst, welke u kunt lezen in de volgende link: 

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-juni-2013-bezwaar-belastingdienst-te-hasselt.pdf  
 

5. Onze klacht d.d. 15 juni 2013 tegen advocaat mr. Edda Matterne bij Stafhouder Hugo 
Vandenberghe Van de Balie in Brussel, welke u kunt lezen in de volgende links: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juni-2013-klacht-tegen-advocaat-edda-matterne-bij-
stafhouder-in-brussel.pdf 
 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klacht-tegen-advocaat-mr-edda-
matterne  
 

6. Onze klacht d.d. 16 juni 2013 tegen Burgemeester Johny De Raeve, Gemeentesecretaris 
Bart Telen, wnd. gemeentesecretaris Marie-Claire Hulsmans, van de gemeente Zonhoven 
bij de Klachtendienst Agentschap voor Binnenlands Bestuur t.a.v. Gouverneur Herman 
Reynders, welke u kunt lezen in de volgende links: 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-juni-2013-brief-van-hoofdgriffier-c-de-cooman-raad-voor-vreemdelingenbetwistingen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2013-brief-van-ellen-de-wolf-aan-de-burgemeester-van-zonhoven.pdf
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-april-2013-nadere-stukken-aan-de-eerste-voorzitter-bij-de-raad-voor%20vreemdelingenbetwistingen.pdf
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2012-voorbrief-conclusies-grondwettelijk-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2012-voorbrief-conclusies-grondwettelijk-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/14-juni-2013-bezwaar-belastingdienst-te-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juni-2013-klacht-tegen-advocaat-edda-matterne-bij-stafhouder-in-brussel.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-juni-2013-klacht-tegen-advocaat-edda-matterne-bij-stafhouder-in-brussel.pdf
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.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.knack.be/nieuws/belgie/reynders-legt-eed-af-als-gouverneur-van-limburg/article-1194677463613.htm
http://www.knack.be/nieuws/belgie/reynders-legt-eed-af-als-gouverneur-van-limburg/article-1194677463613.htm
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-juni-2013-klacht-tegen-burgemeester-johny-de-raeve-
van-zonhoven.pdf  

 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klachtendienst-agentschap-voor-
binnenlands-bestuur  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan de Federale Ombudsman gericht:  

Ter onderbouwing daarvan vindt u in bijgevoegde vier links ons mede namens No Cancer Foundation 
te Hasselt (www.nocancerfounadtion.org) gedane verzoekschrift d.d. 31 januari 2013 en ons 
aanvullend verzoekschrift d.d. 19 april 2013 aan de Belgische Federale Overheid met 
ontvangstbevestigingen. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-
overheid-over-groot-%20belgie.pdf 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-februari-2013-ontvangstbevestiging-verzoekschrift-
federale-overheid.pdf 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-koning-albert-aanvulling-op-31-januari-
2013.pdf   

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zh
Y3R1ZWVsfGd4OjU2N2EwYTZhMThjNmE4OGI 

Daarin kunt u lezen dat als gevolg van het geen uitvoering geven aan het “politiek testament” van 
Koning Leopold III, waartoe de opvolgende Belgische regeringen na de tweede wereld oorlog 
Grondwettelijk verplicht waren, het voortbestaan van 7.000.000.000 wereldbewoners op het spel 
staat. Voor wettelijke onderbouw lees de volgende artikelen op het Echte Nieuws: 

http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php 

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

Voor meer onderbouw bekijk de volgende TV uitzendingen: 

http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm 

Het is de partijpolitiek die als gevolg van het geen uitvoering te hebben gegeven aan het “politiek 
testament” van Koning Leopold III die de mensheid op deze aarde volledig zal uitroeien met zeer giftig 
kankerverwekkend gif als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) als de Belgische Federale 
Overheid niet onmiddellijk ingrijpt en beslist dat de Belgische regering alsnog per direct uitvoering 
moet geven aan het "Politiek testament" van koning Leopold III, waartoe de Belgische regering 
Grondwettelijk verplicht is, 

Enkel de huidige Belgische Federale overheid:  

 Koning Albert II;   

 Premier Elio Di Rupo, regeringsleider van België; 

 Sabine de Bethune, Voorzitter van De Senaat; 
kunnen de wereld behoeden voor een allesomvattende vernietigende ramp  door per direct uitvoering 
te geven aan het “politiek testament” van Leopold III en de gevolgen daarvan te bespreken met 
betrokken (overheids-) instanties, waaronder:  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-juni-2013-klacht-tegen-burgemeester-johny-de-raeve-van-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-juni-2013-klacht-tegen-burgemeester-johny-de-raeve-van-zonhoven.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klachtendienst-agentschap-voor-binnenlands-bestuur
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klachtendienst-agentschap-voor-binnenlands-bestuur
http://www.nocancerfounadtion.org/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-%20belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-%20belgie.pdf
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-koning-albert-aanvulling-op-31-januari-2013.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-koning-albert-aanvulling-op-31-januari-2013.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjU2N2EwYTZhMThjNmE4OGI
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2ZhY3R1ZWVsfGd4OjU2N2EwYTZhMThjNmE4OGI
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_van_Belgi%C3%AB
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_II_van_Belgi%C3%AB
http://en.wikipedia.org/wiki/Elio_Di_Rupo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sabine_de_Bethune
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/


5 
© 

- De Benelux-landen; 
- Het Benelux parlement en Benelux Gerechtshof, 
- De Landen van de Europese Unie; 
- Het Europees Parlement en Europese Commissie; 
- Het Hof van Justitie van de Europese Unie; 

 
Daarmee zal direct een einde komen aan het onder de dekmantel van “Agenda 21” onbeperkt 
vergiftigen en beproeven van mensen, dieren en planten waarmee de (vanaf 1992) in gang gezette 
depopulatie van zo’n 90 % wereldbewoners kan worden voorkomen. 
 
Daarmee komt tevens een einde aan de maar liefst vanaf 28 mei 1940 (73 jaar lang) voortdurende 
gijzeling van de opvolgende Belgische koningen Leopold III, Boudewijn en Albert II.   

Daarmee ontstaat een nieuwe economie waarin nieuwe technologieën als de Nuloptie-technologie 
van Edelchemie en natuurlijke producten als flaraxin niet langer meer worden geboycot en hun wereld 
reddende werk doen.  

Daaruit zal een nieuwe wereld ontstaan zonder oorlog waarin onze kinderen en kleinkinderen vanuit 
liefde voor elkaar een menswaardig bestaan zullen hebben.  

De Belgische Federale Regering heeft daarbij de hulp van het Belgische Grondwettelijke Hof en de 
Verenigde Naties heel hard nodig, waarom wij de Verenigde Naties en het Grondwettelijk Hof ook 
hebben verzocht. Lees daarvoor de volgende links: 
 

https://sites.google.com/site/ncfactueel/de-vereniging-voor-de-verenigde-naties-in-
belgiee     

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-brief-van-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-
in-belgie.pdf  
  
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-koning-albert-aanvulling-op-31-januari-
2013.pdf  

 
Om het proces van “Ommekeer” naar een Nieuwe Wereld, Nieuwe Economie geruisloos te laten 
verlopen moeten wij elkaar vergeven, van in het verleden gemaakte fouten leren en de handen in 
elkaar slaan om vanuit bestaande structuren en netwerken (zoals de Verenigde Naties) te komen tot 
een gezamenlijke aanpak. U kunt daarbij rekenen op onze bijdrage. 
 
Een kopie van deze klacht bij de federale Ombudsman hebben wij laten toekomen aan:  

- Hoofdgriffier Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Carine.DeCooman@ibz.fgov.be); 

- Dienst Vreemdelingenzaken Ellen De Wolf (Ellen.Dewolf@ibz.fgov.be);  
- Geert De Vulder, Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken (geert.devulder@dofi.fgov.be); 
- Alain Delire, Algemene Directie Civiele Veiligheid (alain.delire@ibz.fgov.be); 
- Nathalie Kaplan, Algemene Directie Instellingen en Bevolking (nathalie.kaplan@rrn.ibz.fgov.be); 
- Laurence Dewaele, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid (laurence.dewaele@ibz.fgov.be); 

- Ann Van der Beke, Stafdienst Personeel en Organisatie (ann.vanderbeke@ibz.fgov.be);   
- Yngvild Ingels, Algemene Directie Crisiscentrum (ingels.yngvild@ibz.fgov.be); 
- Lynn Van Der Veken, Stafdienst Informatie- Communicatietechnologie (lynn.vanderveken@ibz.fgov.be); 
- Hendrik Van De Maele, Interne Audit en Inspectie (Hendrik.VanDeMaele@ibz.fg); 
- Luc Boghaert, Coördinatie- en Ondersteuningsdiensten (luc.boghaert@ibz.fgov.be);    

- Marc Van Santvliet, Stafdienst Begroting en beheerscontrole (marc.vansantvliet@ibz.fgov.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);  
 
Wij staan erop om onze klacht met betrekking tot de valsheid in geschrifte van Ellen De Wolf (Dienst 
Vreemdelingenzaken) als ook het handelen dienaangaande van hoofdgriffier Carine De Cooman van 
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te onderzoeken.  
 
Ook verzoeken wij om door federaal ombudsman Dr. Guido SCHUERMANS over deze klacht gehoord 
te worden.  
 

https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.eqgen.nl/gezondheid_depopulatie.html
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/milieuproblemen-bestaan-niet
http://www.limburg.nl/Homepage/Dossier/Dossier_Edelchemie_te_Panheel
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-april-2013-verzoekschrift-van-erik-verbeek-aan-procureur-des-konings-hasselt.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/de-vereniging-voor-de-verenigde-naties-in-belgiee
https://sites.google.com/site/ncfactueel/de-vereniging-voor-de-verenigde-naties-in-belgiee
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-brief-van-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-in-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-brief-van-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-in-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-koning-albert-aanvulling-op-31-januari-2013.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-koning-albert-aanvulling-op-31-januari-2013.pdf
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
mailto:Carine.DeCooman@ibz.fgov.be
mailto:Ellen.Dewolf@ibz.fgov.be
mailto:geert.devulder@dofi.fgov.be
mailto:alain.delire@ibz.fgov.be
mailto:nathalie.kaplan@rrn.ibz.fgov.be
mailto:laurence.dewaele@ibz.fgov.be
mailto:ann.vanderbeke@ibz.fgov.be
mailto:ingels.yngvild@ibz.fgov.be
mailto:lynn.vanderveken@ibz.fgov.be
mailto:Hendrik.VanDeMaele@ibz.fg
mailto:luc.boghaert@ibz.fgov.be
mailto:marc.vansantvliet@ibz.fgov.be
mailto:nocancerfoundation@gmail.org
mailto:henkn@hetechtenieuws.org
mailto:sdn@wxs.nl
mailto:rob.brockhus@gmail.com
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Vanwege de spoedeisendheid zal ik morgen 17 juni 2013 vóór 12.00 uur hierover telefonisch 
contact opnemen.     
 
In afwachting van uw spoedige bevestiging dat deze klacht in behandeling is genomen, 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 
 

 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 16 juni 2013 20:45 
Onderwerp: Klacht aan de Federale Ombudsman Guido SCHUERMANS tegen Ellen De Wolf, Dienst 
Vreemdelingenzaken en Carine De Cooman, hoofdgriffier Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 
Aan: ombudsman@federaalombudsman.be 
Cc: Carine.DeCooman@ibz.fgov.be, Ellen.Dewolf@ibz.fgov.be, geert.devulder@dofi.fgov.be, 
alain.delire@ibz.fgov.be, nathalie.kaplan@rrn.ibz.fgov.be, laurence.dewaele@ibz.fgov.be, 
ann.vanderbeke@ibz.fgov.be, ingels.yngvild@ibz.fgov.be, lynn.vanderveken@ibz.fgov.be, 
Hendrik.VanDeMaele@ibz.fg, luc.boghaert@ibz.fgov.be, marc.vansantvliet@ibz.fgov.be, 
nocancerfoundation@gmail.org, henkn@hetechtenieuws.org, sdn@wxs.nl, rob.brockhus@gmail.com, 
EKC <a.vanrooij1@chello.nl> 

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

