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Betreft 
Verzoek aan Vlaamse Regering Bourgeois om vóór 26 augustus 2014 een Belgische 
Identiteitskaart (E-kaart) te verstrekken aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
 
          

Zonhoven 22 augustus 2014  
 
Geachte Vlaamse Regering 
  
Bijgevoegd vindt u de e-mail die de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) heeft laten uitgaan over de 

chroom VI bevattende koolstofmaskers van het militaire onderhoudspersoneel en het feit dat A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen, na ruim 3,5 jaar te wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven als gevolg van domiciliefraude nog niet beschikken over de wettelijk vereiste Belgische 
Identiteitskaart (E-kaart), welke binnen uiterlijk 3 maanden na 1 januari 2011 had moeten worden verstrekt.   
  
Vanaf 22 mei 2014 loopt er tegen deze door gemeente Zonhoven (België) gepleegde domiciliefraude een 

strafrechtelijk onderzoek met burgerlijke partijstelling bij de Belgische onderzoeksrechter S. GORRÉ van de 
rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt (Voor Bewijs Lees HIER) 
  
Om te voorkomen dat als gevolg van deze Belgische domiciliefraude gepleegd door de gemeente 

Zonhoven, door de gemeente Sint-Oedenrode (Nederland) met behulp van de SNS Bank NV (is Staat der 
Nederlanden) al het geld, al het toekomstig inkomen, alle eigendommen en alle daarop rustende vergunningen 
van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen worden gestolen: de bedrijven Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V. en het Ecologisch Kennis Centrum B.V. worden geliquideerd en de politieke 
partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, wordt opgeheven, richten wij aan de daarvoor 
verantwoordelijke Vlaamse Regering Bourgeois het nadrukkelijke verzoek  om vóór uiterlijk  26 augustus 
2014 een Belgische Identiteitskaart (E-kaart) te hebben verstrekt aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) en niet te wachten tot het te 
laat is en België in plaats van Nederland dan verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle schade.    
Een kopie hiervan hebben wij verstuurd aan Korpschef Philip Pirard van politiezone HAZODI (Hasselt, 

Zonhoven, Diepenbeek), aan de Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) en aan No Cancer Foundation vzw te 
Hasselt (www.nocancerfoundation.org).    
In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk  26 augustus 2014 , verblijven wij, 
 
Hoogachtend 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Ad van Rooij 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com 
tel: 0032 (0) 11758676 (vast) en 0032 (0) 484749360 (mobiel) 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)     
 
Hoogachtend 

Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Ad van Rooij 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com 
tel: 0032 (0) 11758676 (vast) en 0032 (0) 484749360 (mobiel) 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)  
 

Ing: A.M.L. Van Rooij: Europees erkend safety manager 

De zoektocht naar de waarheid begint hier, luister naar iedereen, lees alles, geloof niets 

"tenzij" u het kunt bewijzen uit eigen onderzoek, vervolgens "oordeel zelf"! Corruptie in 

het vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-kabinet is besmettelijk voor België 

en dodelijk voor Europa, waarvoor gericht te beslissen dat in overeen stemming met 

de Belgische Grondwet alsnog uitvoering zal moeten worden gegeven aan het op 25 

januari 1944 door koning Leopold III voltooide "politiek testament"  en wel op grond van 

de volgende feiten: Verzoekschrift van 31/01/13 (ontvangstbevestiging) met 

aanvullend verzoekschrift van 19/04/13 (ontvangstbevestiging) 
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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 22 augustus 2014 13:09 
Onderwerp: Verzoek aan Vlaamse Regering Bourgeois om vóór 26 augustus 2014 een Belgische 
Identiteitskaart (E-kaart) te verstrekken aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op 
hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
Aan: "kabinet.bourgeois@vlaanderen.be" <kabinet.bourgeois@vlaanderen.be>, 
"kabinet.schauvliege@vlaanderen.be" <kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>, 
kabinet.homans@vlaanderen.be, kabinet.weyts@vlaanderen.be, Philippe Muyters 
<kabinet.muyters@vlaanderen.be>, "kabinet.crevits@vlaanderen.be" 
<kabinet.crevits@vlaanderen.be>, kabinet.turtelboom@vlaanderen.be, 
"kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be" <kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be>, 
kabinet.gatz@vlaanderen.be 
Cc: politie@hazodi.be, "korpschef@hazodi.be" <korpschef@hazodi.be>, Rob Brockhus 
<sdn@planet.nl>, Brockhus Rob <sdn@wxs.nl>, NCF Whistleblowers 
<nocancerfoundation@gmail.com> 


