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Aan:  
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken  
Algemene Directie Vreemdelingenzaken  
Voor de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor 
Maatschappelijke Integratie  
Ellen De Wolf  
Attaché  
E-mail: Ellen.Dewolf@ibz.fgov.be  
tel: 02 793 87 02 
 
Kopie:  

- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister 
en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 
Kansen (milquet@ibz.fgov.be, 
joelle.milquet@ibz.fgov.be);  

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

 

 
Minister Joëlle Milquet van 
Binnenlandse Zaken is 
verantwoordelijk voor de Federale 
overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
(www.ibz.be) en is daarmee politiek 
verantwoordelijk voor de door Ellen De 
Wolf gepleegde valsheid in geschrift, 
waaruit voor A.M.L. van Rooij,  J.E.M. 
van Rooij van Nunen, zijn gezin, 
Camping en Pensionstal “Dommeldal”, 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van 
Rooij Holding B.V. miljoenen euro’s aan 
schade is ontstaan.  

 
         Zonhoven 26 mei 2013 
 
Betreft: 
Sommatie om uw valselijke 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.  
 
 
Geachte Mevrouw Ellen de Wolf.  
 
Op briefpapier van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (ibz), waarvoor Minister Joëlle 
Milquet van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk is, heeft u op 23 januari 2013 letterlijk de volgende 
beslissing laten uitgaan aan burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven. 
 

Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus  
Geboren te Sint-Oedenrode op 10.03.1953 
Onderdaan van Nederland 
rr. 53.03.10 603-37 

 
en echtgenote: 
Van Nunen, Johanna 
Geboren te Boxtel op 20.09.1955 
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Mevrouw/Mijnheer de Burgemeester, 
 

Betrokkene heeft op datum van 15.10.2012 een verklaring tot inschrijving gedaan als 
beschikker van voldoende bestaansmiddelen. De echtgenote deed de aanvraag op 
14.01.2013. 

 
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. 

 
Na het verstrijken van de beroepstermijn en mits geen beroep is aangetekend tegen de 
beslissing, moeten betrokkenen geschrapt worden uit het rijksregister wegens verlies 
van het recht op verblijf. 

 
Voor de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

 
Ellen De Wolf 
attaché  

 
welke u in de volgende link vindt bijgevoegd; 
 

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

  
Daarmee heeft u bewust en met boze opzet valsheid in geschrift gepleegd. U was namelijk ten tijde 
van uw beslissing, evenals burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven, op de hoogte van het feit 
dat ondergetekende A.M.L. van Rooij op 21 april 2010 als politiek vluchteling Nederland heeft moeten 
verlaten 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.  
 
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. 
 
Ondergetekende A.M.L. van Rooij verblijft vanaf 22 april 2010 onafgebroken in België en heeft vanaf 1 
januari 2011 zijn domicilie adres op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (lees 
huurovereenkomst). Daarvan bent u, zijnde Ellen De Wolf, op de hoogte. Voor bewijs bekijk 
bijgevoegde twee video’s (Video 1)(Video 2) en lees in de volgende link mijn bijgevoegd 
bezwaarschrift d.d. 8 mei 2013 aan het schepencollege van Zonhoven tegen hun weigering om te 
beschikken op mijn verzoekschrift d.d. 31 oktober 2011 tot het nemen van een besluit.  
 

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

 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan u gericht.  
 
Ondanks het feit dat u, zijnde Ellen De Wolf, ten tijde van uw beslissing daarvan op de hoogte was 
heeft u op 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. 
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U heeft deze beslissing genomen onder druk of in opdracht van een vanuit Nederland opererende 
grensoverschrijdende criminele organisatie die 11 miljoen Belgen en 7 miljard wereldbewoners 
vergiftigen met miljarden kilogrammen zeer giftige kankerverwekkende stoffen als valselijk 
geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) met het oogmerk om A.M.L. van Rooij in 
Nederland te laten vermoorden, na eerst op een meest criminele wijze met uw hulp al zijn geld en 
eigendommen te hebben laten afnemen. Voor bewijs lees mijn hieronder ingelaste aanvullende klacht 
bij de president van de rechtbank Oost-Brabant tegen kantonrechter mr. P.M. Knaapen in de volgende 
link met deeplinks aan feitelijke onderbouw.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-mei-2013-aanvullende-klacht-tegen-rechter-pm-
knaapen-rechtbank-oost-brabant-bij-de-president-rechtbank.pdf  

 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan u gericht.  
 
U heeft daarbij gehandeld in samenspanning met Gert-Jan Sterckx, werkzaam voor Staatssecretaris 
Maggie De Block. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd mijn verzoekschrift d.d. 19 mei 2013 aan het 
landelijk partijbestuur van de Open-VLD in de volgende link met deeplinks aan feitelijke onderbouw.  
 

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

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

Belgisch Eerste minister Elio Di Rupo heeft beslist dat ook kleine misdrijven worden bestraft. Als 
bewijs daarvoor lees het in de volgende link bijgevoegde artikel in de Knack van 15 juni 2012: 

http://www.knack.be/nieuws/belgie/di-rupo-zelfs-het-kleinste-misdrijf-moet-bestraft-
worden/article-4000117052259.htm  

Dit betekent dat u, zijnde Ellen De Wolf, voor de hierboven gepleegde misdrijven tegen mij en mijn 
vrouw minstens levenslang de gevangenis in zult moeten als u niet per direct uw valselijk opgemaakte 
beslissing van 23 januari 2013 intrekt. Dit des te meer hiernaar al een strafrechtelijk onderzoek loopt 
bij de Federale Magistraat Lieve Pellens onder referte FD30.99.15-12 LP-mv.   

Omdat u heeft gehandeld onder politieke verantwoordelijkheid van:  
- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 

Kansen;  
- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie; 

betekent dat zij u per direct uit uw functie zullen moeten ontzetten als u vóór uiterlijk 29 mei 2013 
geen uitvoering heeft gegeven aan dit sommatieverzoek, wat wij deze twee verantwoordelijke 
ministers dan ook zullen verzoeken.    

Door uw toedoen zijn ik, mijn vrouw en mijn gezin in een ernstige levensbedreigende situatie terecht 
gekomen, waarvoor ik u, zijnde Ellen De Wolf, persoonlijk volledig verantwoordelijk en aansprakelijk 
hou.  

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.  

Op grond van bovengenoemde feiten sommeer ik u, zijnde Ellen De Wolf, om uw valselijke 
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 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. 
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In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk 29 mei 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: 26 mei 2013 13:47 
Onderwerp: Fwd: "Sommatie om uw valselijke beslissing d.d. 23 januari 2013 vóór uiterlijk 29 mei 
2013 te hebben ingetrokken, etc." 
Aan: Iris.Schepers@ibz.fogv.be,  Annick.Impens@ibz.fgov.be, Abigail.Lievens@ibz.fgov.be, 
Cc: milquet@ibz.fgov.be, joelle.milquet@ibz.fgov.be, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be, a.vanrooij1@chello.nl , nocancerfoundation@gmail.com,  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 
Van: De Wolf Ellen <Ellen.Dewolf@ibz.fgov.be> 
Datum: 26 mei 2013 13:35 
Onderwerp: Niet aanwezig: Sommatie om uw valselijke beslissing d.d. 23 januari 2013 vóór uiterlijk 29 
mei 2013 te hebben ingetrokken, etc. 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 
Beste, 
ik ben afwezig tot 19.08.2013. Indien u een dringende vraag heeft, kan u terecht bij Iris Schepers, 
Annick Impens of Abigail Lievens. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 26 mei 2013 13:35 
Onderwerp: Sommatie om uw valselijke beslissing d.d. 23 januari 2013 vóór uiterlijk 29 mei 2013 te 
hebben ingetrokken, etc. 
Aan: Ellen.Dewolf@ibz.fgov.be 
Cc: milquet@ibz.fgov.be, joelle.milquet@ibz.fgov.be, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, annemie.t
urtelboom@stad.antwerpen.be, Erik Verbeek <nocancerfoundation@gmail.com>, EKC 
<a.vanrooij1@chello.nl> 
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