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Aan:  
De Belgische Staat, namens deze gelijktijdig 
gericht aan:  

- Annemie Turtelboom, als 
verantwoordelijk Minister van Justitie 
(min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be) 

- Maggie De Block, Staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie, Maatschappelijke 
Integratie en Armoedebestrijding. 
(info.maggiedeblock@ibz.fgov.be) 

- Mr. Edda-Materne, de door Maggie De 
Block ingeschakelde, betaalde en 
ondertekende advocaat 
(info@matterne.net,  
edda.matterne@matterne.net) 

- Ellen De Wolf , de door Maggie De Block 
betaalde en ondertekende attaché.  
(Ellen.Dewolf@ibz.fgov.be)  

- Dolores Verspeeten, de door Maggie De 
Block betaalde en ondertekende attaché. 
(dolores.verspeeten@ibz.fgov.be)    

   

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

 
A.M.L. van Rooij heeft op 21 april 2010 als 
politiek vluchteling Nederland moeten verlaten om 
door toedoen van burgemeester P.M. Maas van 
Sint-Oedenrode in Nederland niet te worden 
vermoord in navolging van Pim Fortuyn. De 
daadwerkelijke veroorzaker is Cees van Rossum.   
 
A.M.L. van Rooij heeft om die reden mede 
namens J.E.M. van Rooij van Nunen bij 
aangetekende brief d.d. 6 mei 2010, aangevuld bij 
brief d.d. 26 mei 2010, politiek asiel aangevraagd 
bij Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister 
en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast 
met het Migratie - en asielbeleid om in Sint-
Oedenrode niet te worden vermoord. 

 

 
Als Belgisch minister van Justitie en als Belgisch 
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie hebben 
Annemie Turtelboom en Maggie De Block 
overeenkomstig de formule die werd vastgelegd 
op 19 juli 1831 tegenover Koning Albert II de 
volgende ambtseed afgelegd: 
 

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

 
Dit betekent dat zij, als ook namens de hen 
bevoegde ambtenaren en advocaten, zijnde: 

- Ellen De Wolf, attaché Dienst 
Vreemdelingenzaken;  

- Dolores Verspeeten, attaché Dienst 
Vreemdelingenzaken;  

- Mr. Edda-Matterne, advocaat, 
Lakensestraat, 123 bus 1, 1000 Brussel; 

moeten handelen overeenkomstig de door 
verantwoordelijk minister van Justitie Annemie 
Turtelboom en staatssecretaris Maggie De Block 
afgelegde ambtseed aan koning Albert II. 
 

 

 

         
Zonhoven 2 juni 2013 

 
Geachte 

- Annemie Turtelboom, als verantwoordelijk Minister van Justitie.  
- Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 
- Mr. Edda-Materne, de door Maggie De Block ingeschakelde advocaat die haar valselijk 

opgemaakte NOTA MET OPMERKINGEN d.d. 1 april 2013 heeft ondertekend. 
- Ellen De Wolf, die voor Maggie De Block werkt als attaché en haar valselijk opgemaakte twee 

beslissingen d.d. 23 januari 2013 (ref: 7599310) heeft ondertekend.  
- Dolores Verspeeten, de voor Maggie De Block werkt als attaché met dit valselijk opgemaakt 

dossier. 
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Als Belgisch minister van Justitie en als Belgisch Staatssecretaris voor Asiel en Migratie hebben 
Annemie Turtelboom en Maggie De Block overeenkomstig de formule die werd vastgelegd op 19 juli 
1831 tegenover Koning Albert II de volgende ambtseed afgelegd: 
 

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

 
Dit betekent dat zij, als ook namens de voor hen bevoegde ambtenaren en advocaten, zijnde: 

- Ellen De Wolf, attaché Dienst Vreemdelingenzaken;  
- Dolores Verspeeten, attaché Dienst Vreemdelingenzaken;  
- Mr. Edda-Matterne, advocaat, Lakensestraat, 123 bus 1, 1000 Brussel; 

moeten handelen overeenkomstig de door verantwoordelijk minister van Justitie Annemie Turtelboom 
en Staatssecretaris Maggie De Block afgelegde ambtseed aan koning Albert II. 
 
Dit betekent tevens dat: 

- Annemie Turtelboom, als hoogst verantwoordelijk Minister van Justitie en  
- Maggie De Block, als verantwoordelijk staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

met het accepteren van hun nevenfunctie als lid en als ondervoorzitter in het bestuur van de Open-
VLD in zeer ernstige mate hun tegenover Koning Albert II afgelegde ambtseed hebben overtreden.  
Dit omdat de Open-VLD overeenkomstig haar statuten tot doel heeft het onder de dekmantel van 
“Agenda 21” onbeperkt vergiftigen en beproeven van mensen, dieren en planten om daarmee de 
(vanaf 1992) in gang gezette depopulatie van zo’n 90 % wereldbewoners bewerkstelligd te krijgen.  
 
Dit wordt bevestigd door bestuursvoorzitter Gwendolyn Rutten en alle in het bestuur van de Open-
VLD zittende bestuursleden, zijnde: Maggie DE BLOCK (ondervoorzitter), Alexander DE CROO, 
Annemie TURTELBOOM, Mathias DE CLERCQ, Karel DE GUCHT, Herman DE CROO, Patrick 
DEWAEL, Marino KEULEN, Dirk STERCKX, Bart SOMERS, Dirk VAN MECHELEN, Guy 
VANHENGEL, Patricia CEYSENS, Jean-Jacques DE GUCHT, Bart TOMMELEIN , Vincent VAN 
QUICKENBORNE, Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Rik DAEMS , Sas van ROUVEROIJ, Hilde 
VAUTMANS, Julien MEGANCK, Yolande AVONTROODT, Georges LENSSEN, Hilde 
BRUGGEMAN, Geert VERSNICK, Ella DE NEVE, Ann SOMERS, Elke CARETTE, Emmily TALPE  
omdat zij allen niet hebben gereageerd op ons bij e-mail verstuurde verzoekschrift d.d. 19 mei 2013 
(22:13 uur) welke u in de volgende link vindt ingelast: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-mei-2013-verzoekschrift-aan-landelijk-partijbestuur-
open-vld-in-belgie.pdf   

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u als verantwoordelijk minister van justitie Annemie Turtelboom en 
verantwoordelijk staatssecretaris Maggie De Block voor asiel en migratie gericht. 
 
Dit wordt nogmaals bevestigd door Nationale Voorzitter Jong Open-VLD  Frederick VandePut 
Schelstraat 18, 3520 Zonhoven (tel: 0477 702235) en alle onder hem vallende kernleden, zijnde:  
Eerste ondervoorzitter Jasper Pillen, Tweede ondervoorzitter Bart Vanmarcke , Hans Pijpelink, 
Thomas Wybo, Joris Vanlessen, Franc Bogovic, Jolyce Demely, Jeroen Devriendt, Edwin 
Verberght, Ella De Neve, Gert-Jan Sterckx omdat zij allen niet hebben gereageerd op ons bij e-mail 
verstuurde verzoekschrift d.d. 19 mei 2013 (22:13 uur) welke u in de volgende link vindt ingelast: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-mei-2013-verzoekschrift-voorzitter-vld-jongeren-
zonhoven.pdf  

 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen. Het is hierbij goed te weten dat Nationale Voorzitter Jong Open-VLD Frederick 
VandePut tevens raadslid is in de Gemeente Zonhoven en samen met burgemeester Johny De 
Raeve in het lokale bestuur van de Open VLD zit en dat Gert-Jan Sterckx, onder zijn voorzitterschap 
bij Jong Open-VLD, werkzaam is onder verantwoordelijk Staatssecretaris Maggie De Block en met het 
achterhouden van mijn e-mails aan Maggie De Block mij (A.M.L. van Rooij) in een levensbedreigende 
situatie heeft gebracht. Dit alles om op basis van gepleegde valsheden in geschrift door attaché Ellen 
De Wolf, namens Staatssecretaris Maggie De Block, als gevolg van de door burgemeester Johny De 
Raeve achtergehouden stukken A.M.L. van Rooij te kunnen uitleveren aan Nederland omdat die 
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zogenaamd nog geen drie maanden in Zonhoven zou wonen. Dit terwijl burgemeester Johny de 
Raeve (Open VLD) over de voorkennis beschikt: 

- dat A.M.L. van Rooij als politiek vluchteling vanaf 21 april 2010 noodgedwongen 
onafgebroken verblijft in België en vanaf 1 januari 2011 woont op zijn domicilie adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België) om door toedoen van burgemeester P.M. 
Maas en verantwoordelijk wethouder Cees van Rossum van Sint-Oedenrode in Nederland 
niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn.  

- dat A.M.L. van Rooij als politiek vluchteling mede namens J.E.M. van Rooij van Nunen bij 
aangetekende brief d.d. 6 mei 2010, aangevuld bij brief d.d. 26 mei 2010, politiek asiel heeft 
aangevraagd bij Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie - en asielbeleid maar dat bewust verzwijgt om daarmee  de 
(vanaf 1992) in gang gezette depopulatie van zo’n 90 % wereldbewoners bewerkstelligd te 
krijgen.  

Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u hieronder in de volgende link ingelast ons bezwaarschrift d.d. 8 
mei 2013 aan burgemeester en schepenen van de gemeente Zonhoven, welke burgemeester Johny 
De Raeve tot op heden (na 4 weken) weigert in te brengen op de agenda van het schepencollege te 
Zonhoven:  
 

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

  
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u als verantwoordelijk minister van justitie Annemie Turtelboom en 
verantwoordelijk staatssecretaris Maggie De Block voor asiel en migratie gericht. 
 
Ook hoogst verantwoordelijk minister van Justitie Annemie Turtelboom zal tegenover een rechter nooit 
kunnen volhouden dat zij niet vanaf 22 november 2011 op de hoogte is dat A.M.L. van Rooij als 
politiek vluchteling vanaf 21 april 2010 noodgedwongen onafgebroken verblijft in België en vanaf 1 
januari 2011 woont op zijn domicilie adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België). Dit omdat 
wij haar dat bij brief d.d. 21 november 2011 als voormalig minister van Binnenlandse Zaken 
persoonlijk hebben kenbaar gemaakt. Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u in de volgende links 
ingelast ons verzoekschrift d.d. 21 november 2011 met bewijs van inlevering met  
ontvangsthandtekening op 22 november 2011 van DEVOS P:  
 

http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf  
 

http://www.sdnl.nl/pdf/22-november-2011-ontvangstbevestiging-federaal.pdf  
 

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u als verantwoordelijk minister van justitie Annemie Turtelboom en 
verantwoordelijk staatssecretaris Maggie De Block voor asiel en migratie gericht. Daarin kunt u 
onder meer letterlijk het volgende lezen: 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
VAN:   

- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België) 
- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatië) 
- A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven (België); 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);  
- A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.,  

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (VOF), gevestigd op ’t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-

Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ’t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ’t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  
- Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen 

in Sint-Oedenrode, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode, 
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BETREFT:  
- Verzoekschrift aan de Belgische Federale regering om de Staat der Nederlanden voor het 

Belgische Grondwettelijk Hof te dagen vanwege het in zeer ernstige mate overtreden van 
de Belgische Grondwet en het Europese Verdrag van Lissabon met het vooropgezette doel 
om de vergiftiging van zo’n 6,5 miljard wereldbewoners (waaronder 11 miljoen Belgen) via 
Belgische dekmantelbedrijven als Remo-stort te Houthalen-Helchteren, Group Machiels te 
Hasselt, Essers te Genk en Unilin te Wielsbeke onder de dekmantel van “duurzaamheid” 
en/of “innovatie” met onder meer miljarden kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige 
kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde 
hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, gerealiseerd te krijgen.     

 
Geachte minister Turtelboom,  
 
Via u als verantwoordelijk Belgisch minister van Binnenlandse Zaken richten wij aan de hieronder op 
de foto’s zichtbare ministers en staatssecretarissen van Belgische federale regering het volgende 
hieronder feitelijk en wettelijk gemotiveerde verzoek om de Staat der Nederlanden voor het Belgische 
Grondwettelijke Hof te dagen om als Belgische federale regering niet medeplichtig te worden aan de 
vergiftiging van 6,5 miljard wereldbewoners (waaronder 11 miljoen Belgen) vanuit Nederland met de 
hulp van Belgische dekmantelbedrijven:   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 21 november 2011 14:14 
Onderwerp: Sint-Oedenrode: Sommatie aan Invorderingsambtenaar H.C. Thomassen om haar twee 
meest corrupte dwangbevelen vóór uiterlijk 25 november 2011 te hebben ingetrokken. 
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl 
Cc: CDA <cda@tweedekamer.nl>, CDA Publieksvoorlichting 
<cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl>, cda@cda.nl, cda@denhaag.nl, 
andre.rutten@ocmwzonhoven.be, henna.suliman@minbzk.nl, burgemeester@zonhoven.be, 
secretaris@zonhoven.be, bennyroosen@hotmail.com, jules.achten@telenet.be, 
kristien.smets@telenet.be, hendrikx.brandstoffen@scarlet.be, info@premier.fed.be, 
contact@ckfin.minfin.be, info@laurette-onkelinx.be, steven.vanackere@diplobel.fed.be, 
milquet@milquet.belgium.be, info@vanhengel.info, michel.daerden@minsoc.fed.be, 
stefaan.declerck@just.fgov.be, info@laruelle.fgov.be, kabinet@mod.mil.be, info@magnette.fgov.be, 
info@vervotte.fed.be, info@quickonomie.be, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
olivier.chastel@diplobel.fed.be, info@schouppe.fed.be, info@devlies.fed.be, 
kabinet.clerfayt@ckfin.minfin.be, info@wathelet.fed.be, sec.delizee@minsoc.fed.be, 
courard@minsoc.fed.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, 
kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, 
kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be, 
kabinet.smet@vlaanderen.be, kabinet.muyters@vlaanderen.be, kabinet.bourgeois@vlaanderen.be 
 
Aan Koningin Beatrix 
t.a.v. H.C. Thomassen 
Adm. Invorderingsambtenaar  
Gemeente Sint-Oedenrode. 
(e-mail: voorlichting@raadvanstate.nl)    
 
Sint-Oedenrode: Sommatie aan Invorderingsambtenaar H.C. Thomassen om haar twee meest 
corrupte dwangbevelen vóór uiterlijk 25 november 2011 te hebben ingetrokken.      
 
 
Geachte Koningin Beatrix en Invorderingsambtenaar H.C. Thomassen van Sint-Oedenrode, 
 
Omdat burgemeester Peter Maas (CDA) om “Corporate Crime” redenen in samenspanning met zijn 
persoonlijke vriend voormalig minister-president Jan Peter Balkenende (CDA) het e-mail verkeer al 
vanaf 11 oktober 2007 (4 jaar lang) van Ad van Rooij, het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de 
politieke partij De Groenen met de gemeente Sint-Oedenrode heeft geblokkeerd en het feit dat door 
toedoen van burgemeester Maas (CDA) Ad van Rooij vanaf 22 april 2010 heeft moeten vluchten naar 
België, daar politiek asiel heeft moeten aanvragen en al ruim 1,5 jaar lang gescheiden moet wonen 

http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
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
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
http://www.sint-oedenrode.nl/
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-27.php
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-15-brief-maas.jpg
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
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van zijn vrouw Annelies, moeder en kinderen, tegen dubbele woonlasten om door toedoen van deze 
burgemeester Peter Maas (CDA) in navolging van Pim Fortuyn niet te worden vermoord, rest mij 
enkel nog de mogelijkheid om op de volgende geld afpersende dwangbevelen “In Naam der 
Koningin” van adm. Invorderingsambtenaar H.C. Thomassen van Sint-Oedenrode via Koningin 
Beatrix te reageren.         
 
Aan Konigin Beatrix vraag ik dan ook om deze e-mail door te sturen aan H.C. Thomassen die Ad en 
Annelies van Rooij “In Naam der Koningin” voor € 1629,28 en € 881,28 wil afpersen.   
 
Geachte Mevrouw H.C. Thomassen  
 
Als natuurlijk persoon onder de dekmantel van “Adm. Invorderingsambtenaar” hebt u op 9 november 
2011 de twee volgende  “Corporate Crime” dwangbevelen laten uitgaan: 

- dwangbevel om binnen twee dagen € 1629,28 aan de gemeente Sint-Oedenrode te betalen 
aan A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie bijlage 1); 

- dwangbevel om binnen twee dagen € 881,28 aan de gemeente Sint-Oedenrode te betalen 
aan J.E.M.L. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode (zie bijlage 2);    

Als reactie daarop vindt u bijgevoegd mijn op 21 december 2010 afgesloten ondertekende 
huurovereenkomst (zie bijlage 3). In artikel 2 van die huurovereenkomst staat letterlijk het volgende  
geschreven: Deze huurovereenkomst heeft betrekking op een woongelegenheid die de huurder 
en zijn gezin als hoofdverblijfplaats zal gebruiken. Dit betekent dat om door burgemeester Peter 
Maas (CDA) van Sint-Oedenrode veroorzaakte redenen, zoals u die hieronder kunt lezen in mijn e-
mailbericht aan burgemeester Johny De Raeve en schepen Ria Hendrikx van de gemeente Zonhoven 
(België), burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode en minister Piet Hein Donner van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de hoofdverblijfplaats van Ad van Rooij en zijn gezin 
Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven in België.  
 
Uw dwangbevel is daarmee illegaal, daarnaast is die ook nog corrupt, omdat daartegen nog een 
beroep loopt bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch. Het is juist deze al maar liefst 25 jaar lang 
voortdurende corruptie vanuit de gemeente Sint-Oedenrode tegen Ad en Annelies van Rooij en zijn 
gezin, die de grondeigendommen van Ad en Annelies van Rooij vanuit de uw dekmantelbedrijf Van 
Aarle Houtbedrijf B.V. voor ten minste 1 miljoen euro heeft vergiftigd met valselijk geëtiketteerd 
zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde 
hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell waarin het Koninklijk Huis en de 
Nederlandse Staat veel aandelen hebben.  
 
Ad en Annelies van Rooij sommeren u, zijnde mevrouw H.C. Thomassen, om per direct 
bovengenoemde meest corrupte dwangbevelen aan Ad en Annelies van Rooij in te trekken en dat 
schriftelijk te bevestigen aan Ad van Rooij wonende op zijn domicilieadres Hazendansweg 36 A , 3520 
Zonhoven (België).  
 
Behoudens uw schriftelijke bevestiging vóór uiterlijk 25 november 2011 dat uw bovengenoemde 
twee meest corrupte dwangbevelen“In Naam der Koningin” zijn ingetrokken zal tegen u, zijnde 
Mevrouw H.C. Thomassen, bij de politie in België onverwijld een strafklacht worden ingediend, 
waarvan dit sommatieverzoek onderdeel zal uitmaken.  
 
Kopie hiervan hebben wij verstuurd aan burgemeester en schepenen van Zonhoven (België), de 
plaats waar Ad van Rooij en zijn gezin zijn domicilieadres heeft, aan de Belgische Federale regering 
en Vlaamse regering waaronder gebuur Viceminister-president Ingrid Lieten (sp.a).    
 
Ter beveiliging van het leven van Ad van Rooij heeft dit e-mailbericht onder “BCC” een wereldwijde 
verspreiding gehad.  
 
In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk 25 november 2011 hierop verblijven wij; 
 
Hoogachtend 
A.M.L. (Ad) van Rooij  
           
    

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

http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
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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
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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 21 november 2011 10:31 
Onderwerp: Zonhoven: Ingrid Simons in Ziekenhuis opgenomen door toedoen van Burgemeester 
Johny De Raeve en verantwoordelijk schepen Ria Hedrikx (beiden: Open VLD). 
Aan: CDA <cda@tweedekamer.nl>, CDA Publieksvoorlichting 
<cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl>, cda@cda.nl, cda@denhaag.nl, 
voorlichting@raadvanstate.nl, andre.rutten@ocmwzonhoven.be, henna.suliman@minbzk.nl, 
burgemeester@zonhoven.be, secretaris@zonhoven.be, bennyroosen@hotmail.com, 
jules.achten@telenet.be, kristien.smets@telenet.be, hendrikx.brandstoffen@scarlet.be 
Cc: info@premier.fed.be, contact@ckfin.minfin.be, info@laurette-onkelinx.be, 
steven.vanackere@diplobel.fed.be, milquet@milquet.belgium.be, info@vanhengel.info, 
michel.daerden@minsoc.fed.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, info@laruelle.fgov.be, 
kabinet@mod.mil.be, info@magnette.fgov.be, info@vervotte.fed.be, info@quickonomie.be, 
min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, olivier.chastel@diplobel.fed.be, info@schouppe.fed.be, 
info@devlies.fed.be, kabinet.clerfayt@ckfin.minfin.be, info@wathelet.fed.be, 
sec.delizee@minsoc.fed.be, courard@minsoc.fed.be, kabinet.peeters@vlaanderen.be, 
kabinet.lieten@vlaanderen.be, kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, 
kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be, 
kabinet.crevits@vlaanderen.be, kabinet.smet@vlaanderen.be, kabinet.muyters@vlaanderen.be, 
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be 
 
Zonhoven: Ingrid Simons in Ziekenhuis opgenomen door toedoen van Burgemeester Johny De 
Raeve en verantwoordelijk schepen Ria Hedrikx (beiden: Open VLD).      
 
Geacht verantwoordelijk, 

- OCMW voorzitter en schepen Ria Hendrikx (Open-VLD) van de gemeente Zonhoven 
(België);  

- Burgemeester en hoofd van de politie Johny De Raeve (Open-VLD) van de gemeente 
Zonhoven (België);  

- Burgemeester en hoofd van de politie Peter Maas (CDA), persoonlijke vriend van voormalig 
minister President Jan Peter Balkenende (CDA), van de gemeente Sint-Oedenrode 
(Nederland). Dit e-mailbericht aan burgemeester Peter Maas (CDA) is verstuurd via de 
Nederlandse Raad van State (voorlichting@raadvanstate.nl) omdat burgemeester Maas 
(CDA) om “Corporate Crime” redenen in samenspanning met zijn persoonlijke vriend 
voormalig minister-president Jan Peter Balkenende (CDA) het e-mail verkeer al vanaf 11 
oktober 2007 (4 jaar lang) van Ad van Rooij, het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de 
politieke partij De Groenen met de gemeente Sint-Oedenrode heeft geblokkeerd en het feit 
dat door toedoen van burgemeester Maas (CDA) Ad van Rooij vanaf 22 april 2010 heeft 
moeten vluchten naar België, daar politiek asiel heeft moeten aanvragen en al ruim 1,5 jaar 
lang gescheiden moet wonen van zijn vrouw Annelies, moeder en kinderen, tegen dubbele 
woonlasten om door toedoen van deze burgemeester Peter Maas (CDA) in navolging van 
Pim Fortuyn niet te worden vermoord;    

- Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beoogde nieuwe Vice-President 
van de Raad van State Piet Hein Donner (CDA) (Nederland);   

 
Met de opname van mijn buurvrouw Ingrid Simons in het Ziekenhuis zijn uw hieronder beschreven 
gezamenlijke twee (politieke) doelen mislukt.  
 
Uw eerste doel was: 
 

1. Het onrechtmatig afnemen van het leefloon van Ingrid Simons vanaf juni 2011 tot op heden. 
Als wettelijke bewijs daarvoor vindt u de bij brief d.d. 16 mei 2011 bijgevoegde beslissing van 
12 mei 2011 van de OCMW-Zonhoven ondertekend door voorzitter Ria Hendrikx en secretaris 
Andre Rutten. Op grond van deze beschikking is de OCMW-Zonhoven wettelijk verplicht om 
tot 15 april 2012 leefloon te betalen aan Ingrid Simons. Deze wettelijke verplichting heeft 
voorzitter Ria Hendrikx, tevens verantwoordelijk schepen, opzettelijk overtreden.          

2. De onrechtmatige UITHUISZETTING van Ingrid Simons uit haar woning Hazendansweg 36, 
3520 Zonhoven op 6 juni 2011. Als wettelijke bewijs daarvoor vindt u de bij brief d.d. 17 
oktober 2011 bijgevoegde beslissing van 13 oktober 2011 van de OCMW-Zonhoven 

http://www.zonhoven.be/Schepencollege_2.html
http://www.zonhoven.be/Schepencollege_2.html
http://www.zonhoven.be/Schepencollege_2.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/verzoekschrift-benw-sint-oedenrode-einde-dwangsom-10-maart-2011.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2009-11-07.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-juli-2008-vanuit-philips-aan-oud-premier-jp-balkenende.pdf
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-15-brief-maas.jpg
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-15-brief-maas.jpg
http://www.platformherstelrechtsorde.nl/
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.ineveen.nl/iv16.htm
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-mei-2011-besluit-leefloon-ocmw-simons.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pv-uithuiszetting-ingrid-simons.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2011-besluit-simons-ocmw.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-oktober-2011-besluit-simons-ocmw.pdf
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ondertekend door voorzitter Ria Hendrikx en secretaris Andre Rutten. Deze beslissing heeft 
de OCMW-Zonhoven per aangetekende brief verstuurd aan SIMONS INGRID Hazendansweg 
36, 3520 Zonhoven. Daarmee is onherroepelijk beslist dat het domicilieadres van Ingrid 
Simons tot op de dag van vandaag nog steeds rust op de woning Hazendansweg 36, 3520 
Zonhoven.      

 
Bovengenoemde opzettelijke overtredingen van voorzitter Ria Hendrikx, tevens verantwoordelijk 
schepen, met toestemming van burgemeester Johny De Raeve, tevens hoofd van de politie in 
Zonhoven, heeft ertoe geleid dat Ingrid Simons op 6 juni 2011 uit haar woning is gezet, al haar 
eigendommen op enige kledingstukken na zijn afgenomen, en zonder leefgeld buiten in de bossen 
heeft moeten slapen. Voor bewijs zie Video 1 en Video 2. Burgemeester Johny De Raeve en Ria 
Hendrikx hebben daarbij in zeer ernstige mate artikel 22 en 23 van de Belgische Grondwet 
overtreden. Daarin staat namelijk 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; 
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. 

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat burgemeester Johny De Raeve ook de advocaat van Ingrid 
Simons was en dat als hij zijn werk als advocaat overeenkomstig zijn afgelegde eed als burgemeester 
en als advocaat had uitgevoerd, Ingrid Simons ook geen geldproblemen had gehad omdat bij haar op 
onrechtmatige wijze tienduizenden euro’s zijn gestolen. Hiermee is tevens het bewijs geleverd dat het 
zijn van Burgemeester, Advocaat en Hoofd van de politie in dezelfde gemeente niet kan en in België 
wettelijk verboden dient te worden.       
 
Als haar buurman Ad van Rooij haar niet had geholpen dan was het nagenoeg zeker dat Ingrid 
Simons was doodgevroren of zichzelf van haar leven had beroofd. Levensreddende handelingen van 
mensen mag in Zonhoven niet en wordt je eigen ondergang. Hoever burgemeester Johny De Raeve 
en Ria Hendrikx jegens Ad van Rooij daarbij zijn gegaan kunt u hieronder lezen: 
 
Uw tweede doel was:  

  
1. Het onrechtmatig afnemen van de woning van Ad van Rooij op het domicilieadres 

Hazendansweg 36 A , 3520 Zonhoven. Dat de hoofdverlijfplaats van Ad van Rooij en zijn 
gezin is gelegen op dit adres kunt u lezen in bijgevoegde op 21 december 2010 afgesloten 
ondertekende huurovereenkomst. In artikel 2 van die huurovereenkomst staat letterlijk het 
volgende geschreven: Deze huurovereenkomst heeft betrekking op een 
woongelegenheid die de huurder en zijn gezin als hoofdverblijfplaats zal gebruiken. Als 
gevolg van het feit dat verantwoordelijk minister Joëlle Milquet (cdH) na maar liefst 1.5 jaar de 
asielaanvraag d.d. 6 mei 2010 van politiek vluchteling Ad van Rooij nog steeds niet in 
behandeling heeft genomen, beschikt Ad van Rooij nog niet over een Belgisch paspoort en is 

http://www.youtube.com/watch?v=7tD-0yTcAQc
http://www.youtube.com/watch?v=7CWQerwk_SY
http://www.senate.be/doc/const_nl.html
http://www.zoekadvocaat.be/profiel/advocaat/johny-de-raeve
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
http://www.hetechtenieuws.org/2010-05-12-update-2010-06-12-aanvullende-brief-8-juni-2010-asielverzoek.pdf
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het domicilieadres van de hoofdverblijfplaats van Ad van Rooij en zijn gezin op het adres 
Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven nog niet ingeschreven in het bevolkingsregister van de 
gemeente Zonhoven. Met deze voorkennis en wetenschap hebben met toestemming van 
burgemeester Johny De Raeve (Open-VLD) verantwoordelijk OCMW voorzitter, tevens 
verantwoordelijk schepen Ria Hendrikx (Open-VLD) en OCMW-secretaris Andre Rutten 
bewoner Ad van Rooij op een meest dictatoriale wijze onder druk gezet om het domicilieadres 
van Ingrid Simons op zijn domicilieadres te laten inschrijven in het bevolkingsregister van de 
gemeente Zonhoven. Voor bewijs lees de door het Ecologisch Kennis Centrum BV namens 
Ingrid Simons bij brief d.d. 28 oktober 2011 gedane 6-tal verzoeken tot het nemen van besluit 
aan OCMW Zonhoven t.a.v. voorzitter Ria Hendrikx. Als Ad van Rooij onder deze dictatoriale 
druk van Ria Hendrikx en Andre Rutten was gezweken dan was Ad van Rooij daarmee zijn 
domicilieadres op Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven als hoofdverblijfplaats voor hem en 
zijn gezin definitief kwijt en was het overgegaan naar Ingrid Simons.  

2. Het onrechtmatig laten opdraaien voor de kosten van de achterstallige huur, water, gas en 
elektriciteitskosten van € 5941,24 en mogelijk nog meer dan € 10.000, - aan overige kosten 
van Ingrid Simons door Ad van Rooij, die het gevolg zouden zijn geweest van inschrijven van 
het domicilieadres van Ingrid Simons op zijn domicilieadres van Ad van Rooij. Dit met de 
wetenschap dat Ad van Rooij die kosten niet kan betalen zou dat tot gevolg hebben gehad dat 
Ad van Rooij, ondanks het feit dat hij zijn wettelijke (betalings)verplichtingen uit zijn 
huurovereenkomst is nagekomen, in opdracht van burgemeester Johny De Raeve (Open 
VLD) als hoofd van de politie door gerechtsdeurwaarder Leo DAENEN, Graaf van Loonstraat 
5 -8, te Hasselt bijgestaan en vergezeld van de inspecteurs Mathieu Drijkoningen en Peter 
Wirix van de politiezone HAZODI met de sterke hand uit zijn woning zou worden gezet, al zijn 
eigendommen en computers in beslag zouden zijn genomen en als gevolg daarvan zou zijn 
uitgeleverd aan deze justitie in Nederland om hem daar onder een dekmantel als 
“burenruzie” of “hartaanval in politiecel” te laten vermoorden in navolging van Pim Fortuyn. 
Dit maakt duidelijk met welke praktijken burgemeester Johny De Raeve (Open-VLD) en 
verantwoordelijk schepen Ria Hendrikx (Open-VLD) zich hebben beziggehouden.  

 
Bovengenoemde opzettelijke overtredingen van voorzitter Ria Hendrikx (Open-VLD), tevens 
verantwoordelijk schepen, met toestemming van burgemeester Johny De Raeve (Open-VLD), tevens 
hoofd van de politie in Zonhoven, zijn uitgevoerd met het vooropgezette doel om de vergiftiging van 
zo’n 6,5 miljard wereldbewoners (waaronder 11 miljoen Belgen) vanuit Nederland, via 
dekmantelbedrijven als Remo-stort te Houthalen-Helchteren, Group Machiels te Hasselt, Essers te 
Genk en Unilin te Wielsbeke onder de dekmantel van “duurzaamheid” en/of “innovatie” met miljarden 
kilogrammen valselijk geëtiketteerd zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en 
chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van met name Billiton/Shell, te 
kunnen blijven voortzetten. Voor de feitelijke onderbouw verwijzen wij u naar het hieronder ingelaste 
persbericht van Ad van Rooij aan de Federale en Vlaamse Regering van België.   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 

Met bovengenoemde inhoud is feitelijk komen vast te staan dat vanuit de Belgische Federale regering 
zal moeten worden ingegrepen anders is het, als gevolg van artikel 120 in de Nederlandse Grondwet 
in samenhang met het feit dat Nederland niet over een Grondwettelijk Hof beschikt, binnen enkele 
jaren afgelopen met het leven op aarde. Wij gaan ervan uit dat de hierboven met foto’s zichtbare 
Belgische ministers en staatssecretarissen dat persoonlijk niet op hun geweten wensen de hebben.  
 
Wij richten aan u, als verantwoordelijk volksvertegenwoordigers, dan ook het nadrukkelijke verzoek 
om deze zaak aanhangig te maken bij het Belgische Grondwettelijke Hof met het verzoek aan het Hof 
om op grond van bovengenoemde feiten (waaronder de bewijsstukken in bijgevoegde ordners A, D, 1, 
2 en 3) de volgende zeven beslissingen te nemen:  
 

1. dat de samenwerking op economisch gebied, duurzame ontwikkeling, justitie en binnenlandse 
zaken met Nederland daarop onmiddellijk dient te stoppen.  

 
2. dat het vanaf 2010 in werking getreden nieuwe Benelux verdrag daarop onmiddellijk dient te 

worden ontbonden.  
 

https://sites.google.com/site/ncfactueel/europees-erkend-safety-manager
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-oktober-2011-verzoekschrift-ocmw-simons.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2011-pv-uithuiszetting-ingrid-simons.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-november-2011-sollicitatie-vice-president-raad-van-state.pdf
http://www.sdnl.nl/ekc-dwangbevel.htm
http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
http://www.sdnl.nl/pamela-14.htm
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://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechterlijke_macht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_zaken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_zaken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benelux
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3. dat de grenzen van Nederland met België en de overige Europese Lidstaten, voor wat betreft 
het vervoer van (gevaarlijk)afval over de weg, spoor, water of lucht onmiddellijk dienen te 
worden gesloten.     

 
4. dat aan A.M.L. (Ad) van Rooij en zijn gezinsleden onmiddellijk het Belgisch Paspoort moet 

worden verstrekt.  
 

5. dat het in opdracht van de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt gelegde beslag op 
de woning aan de Paul Bellefroidlaan 16 te Hasselt, waarin No Cancer Foundation is 
gevestigd, onmiddellijk dient te worden opgeheven.  

 
6. dat de in opdracht van de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt bij No Cancer 

Foundation in beslag genomen (boekhoud)papieren onmiddellijk dienen te worden 
teruggegeven.   

 
7. dat de in opdracht van de procureur des konings Marc Rubens te Hasselt de bij No Cancer 

Foundation in beslag genomen Flaraxin producten onmiddellijk dienen te worden 
teruggegeven. Dit omdat Flaraxin in 90% van de oncologische aandoeningen efficiënt is en 
tumoren kan laten verdwijnen; juist die tumoren die vanuit met name Nederland met de hulp 
van Belgische dekmantelbedrijven bij miljoenen/miljarden mensen bewust zijn ingebracht.     

 
Vanwege het feit dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V., voor deze A.M.L. (Ad) van Rooij, over alle 
benodigde kennis en deskundigheid bezit om dit alles voor het Belgische Grondwettelijke Hof toe te 
lichten, verzoeken wij u om Ad van Rooij hiervoor als deskundige in te schakelen en dat schriftelijk te 
bevestigen.   
 
In afwachting op uw spoedige beslissing op dit verzoekschrift, verblijven wij;  
 
Hoogachtend, 
 

- No Cancer Foundation, Paul Bellefroidlaan 16, 3500 Hasselt (België) 
- Verbeek, Erik, Seovacki Put 43, KR-34550, Pakrac (Kroatië) 
- A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven (België); 
- A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);  
- A.M.L. van Rooij als safety manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V.,  

Veenpluis 4-6, 5684 PC te Best: 
- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (VOF), gevestigd op ’t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-

Oedenrode;  
- Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ’t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ’t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,  

Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen in Sint-
Oedenrode, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Ondanks deze voorkennis bij hoogst verantwoordelijk minister van Justitie Annemie Turtelboom 
(voorheen: minister van Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Maggie De Block voor asiel en 
migratie heeft Ellen De Wolf onder verantwoordelijkheid van minister van Justitie Annemie 
Turtelboom namens staatssecretaris Maggie De Block over A.M.L. van Rooij bij brief d.d. 23 januari 
2013 toch letterlijk het volgende beslist: 
 

Zij voldoen niet aan de voorwaarden voor een verblijf van meer dan 3 maanden. 
 

Gelieve de betrokkenen in het bezit te stellen van een bijlage 20 met bevel om het 
grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen. 

 
Voor bewijs lees de volgende link: http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2013-brief-van-ellen-
de-wolf-aan-de-burgemeester-van-zonhoven.pdf  
 
Ondanks deze voorkennis bij hoogst verantwoordelijk minister van Justitie Annemie Turtelboom 
(voorheen: minister van Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Maggie De Block voor asiel en 

http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/verzoek-om-vergunning-van-nazi-nederland-aan-belgisch-bedrijf-solvay-chemie-b-v
https://sites.google.com/site/universalfederationback/verzoek-om-vergunning-van-nazi-nederland-aan-belgisch-bedrijf-solvay-chemie-b-v
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2013-brief-van-ellen-de-wolf-aan-de-burgemeester-van-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2013-brief-van-ellen-de-wolf-aan-de-burgemeester-van-zonhoven.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/verzoek-om-vergunning-van-nazi-nederland-aan-belgisch-bedrijf-solvay-chemie-b-v
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migratie heeft de door Maggie De Block ingeschakelde advocaat Mr. Edda-Materne, namens de 
Belgische Staat, in de door haar ondertekende NOTA MET OPMERKINGEN van 1 april 2013 aan de 
Eerste Voorzitter, de Voorzitter, de Kamervoorzitters en de rechters bij de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen letterlijk het volgende geschreven: 
 

II. Met betrekking tot de feiten: 
 

Op 23 januari 2013 werd de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 
maanden met bevel om het grondgebied te verlaten genomen.  

 
Om deze redenen, behage het de raad voor vreemdelingenbetwistingen,  
 
De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring te verwerpen.  
Kosten te laste van de verzoekende partij. 

 
Voor verwerende partij, 
Mr. Edda-Matterne, 

 
Maandag 1 april 2013.  

 
Voor bewijs lees de volgende link:  http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-april-2013-nota-met-
opmerkingen-advocaat-mr-edda-matterne-namens-belgische-staat.pdf  
 
Hoe groot de grensoverschrijdende criminaliteit is die daarmee hoogst verantwoordelijk minister van 
Justitie Annemie Turtelboom (voorheen: minister van Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Maggie 
De Block voor asiel en migratie jegens A.M.L. van Rooij, zijn vrouw en gezin heeft veroorzaakt om 
daarmee het plegen van sluipmoordende chemische genocide op 6.500.000.000 wereldbewoners    
onder de dekmantel van “Agenda 21” bewerkstelligd te krijgen kunt u lezen in onze in de volgende link 
ingelaste klacht aan president mr. R.C.A.M. Phillippart van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.  
 

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, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u als verantwoordelijk minister van justitie Annemie Turtelboom en 
verantwoordelijk staatssecretaris Maggie De Block voor asiel en migratie gericht.     

Ter bescherming van ons leven zal dit sommatieverzoek via e-mail en internet wereldwijd worden 
verspreid, zodat de 7.000.000.000 wereldbewoners weten dat als er bij mij, mijn vrouw of gezinsleden 
direct of indirect iets gebeurd u daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk bent.  

Om niet nog meer medeplichtig te worden aan deze al maar liefst 27 jaar lang voortdurende 
samenspannende grensoverschrijdende misdaad op A.M.L. van Rooij, zijn vrouw en zijn gezin ten 
diensten van het plegen van sluipmoordende chemische genocide op 6.500.000.000 wereldbewoners    
onder de dekmantel van “Agenda 21” sommeren wij gelijktijdig:  

- Annemie Turtelboom, als verantwoordelijk Minister van Justitie.  
- Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 
- Mr. Edda-Materne, de door Maggie De Block ingeschakelde advocaat die haar valselijk 

opgemaakte NOTA MET OPMERKINGEN d.d. 1 april 2013 heeft ondertekend. 
- Ellen De Wolf, die voor Maggie De Block werkt als attaché en haar valselijk opgemaakte twee 

beslissingen d.d. 23 januari 2013 (ref: 7599310) heeft ondertekend.  
- Dolores Verspeeten, de voor Maggie De Block werkt als attaché met dit valselijk opgemaakt 

dossier. 
om uw in onderlinge afstemming valselijke opgemaakte beslissing d.d. 23 januari 2013 (ref: 7599310) 
met als doel daarop een vals vonnis van voorzitter A. DE. SMET van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen te verkrijgen vóór uiterlijk 5 juni 2013 te hebben ingetrokken en aan 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij met terugwerkende kracht vanaf 6 mei 2010, de dag waarop bij 
verantwoordelijk minister Joëlle Milquet politiek asiel is aangevraagd¸ een E-kaart te hebben verstrekt 

http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.be/2010/03/vacature-advocaat-vreemdelingenrecht.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-april-2013-nota-met-opmerkingen-advocaat-mr-edda-matterne-namens-belgische-staat.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-april-2013-nota-met-opmerkingen-advocaat-mr-edda-matterne-namens-belgische-staat.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/verzoek-om-vergunning-van-nazi-nederland-aan-belgisch-bedrijf-solvay-chemie-b-v
https://sites.google.com/site/universalfederationback/verzoek-om-vergunning-van-nazi-nederland-aan-belgisch-bedrijf-solvay-chemie-b-v
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
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.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf
https://sites.google.com/site/universalfederationback/verzoek-om-vergunning-van-nazi-nederland-aan-belgisch-bedrijf-solvay-chemie-b-v
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.sdnl.nl/pdf/22-november-2011-ontvangstbevestiging-federaal.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maggie_De_Block
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.be/2010/03/vacature-advocaat-vreemdelingenrecht.html
http://www.etaamb.be/nl/document_n2008000192.html
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op zijn domicilie adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, waar hij al vanaf 1 januari 2011 
onafgebroken woont.  
 
In afwachting van uw in onderlinge afstemming genomen gezamenlijke beslissing vóór uiterlijk 5 juni 
2013 verblijven wij;  
 
Hoogachtend,  

 
 
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 
 
 

 
Erik Verbeek (mede namens familie) 
No Cancer Foundation vzw (mede namens de 7000.000.000 vertegenwoordigde wereldbewoners)  
p/a. Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt (België). 
e-mail: nocancerfoundation@gmail.com  
+32 (0) 488443073 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 2 juni 2013 20:36 
Onderwerp: Sommatie aan hoogst verantwoordelijk minister van Justitie Annemie Turtelboom e.a. om 
voor uiterlijk 5 juni 2013 hierop een beslissing te hebben genomen. 
Aan: min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be, 
info.maggiedeblock@ibz.fgov.be, info@matterne.net, edda.matterne@matterne.net, 
Ellen.Dewolf@ibz.fgov.be, dolores.verspeeten@ibz.fgov.be 
Cc: joelle.milquet@ibz.fgov.be, milquet@ibz.fgov.be, srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be, parquet 
fédéral <federaal.parket@just.fgov.be>, griffie@const-court.be, Erik Verbeek 
<nocancerfoundation@gmail.com>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl> 

http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/eu
mailto:nocancerfoundation@gmail.com

