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Aan:  
De OCMW-raad van de gemeente Zonhoven, zijnde: 

- Hendrikx Ria (voorzitter)(ria.hendrikx@ocmwzonhoven.be)   

- André Rutten (secretaris)(andre.rutten@ocmwzonhoven.be) 

- Bammens Marc (marc.bammens@ocmwzonhoven.be ) 

- Claes Nathalie (nathalie.claes@ocmwzonhoven.be) 

- Knuts Kris (kris.knuts@ocmwzonhoven.be ) 

- Lucas Maarten (maarten.lucas@ocmwzonhoven.be)  

- Maris Paul ( paul.maris@ocmwzonhoven.be )  

- Reynders Steven (steven.reynders@ocmwzonhoven.be )  

- Roeffaers Koen (koen.roeffaers@ocmwzonhoven.be)  

- Schellis Céderique (cederiqueschellis@ocmwzonhoven.be)  

- Sterkmans Ellen (ellen.sterkmans@ocmwzonhoven.be)  

- Thijs Marleen ( marleen.thijs@ocmwzonhoven.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. 

 

 

 

     
Zonhoven 27 juni 2013 

Geachte 
- Voorzitter Ria Hendrikx en OCMW-raadsleden;  

 
De volgende personen: 
 

1. Van Rooij, Adrianus, Marius, Lambertus, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36A, 
en 

2. Van Rooij van Nunen, Johanna, Elisabeth, Maria, wonende te 3520 Zonhoven, 
Hazendansweg 36A,    

 
Hebben op 13 juni 2013 aan de OCMW-raad van Zonhoven verzocht tot het bekomen van een recht 
op maatschappelijke dienstverlening in de vorm van aansluiting bij mutualiteit op grond van de 
volgende feiten (zie verzoekschrift):  
 

1e feit 
 
In de volgende link:  
 
 http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf  
 
vindt u bijgevoegd het verzoekschrift d.d. 31 oktober 2011 (kenmerk: AvR/311011/VZ) van A.M.L. van 
Rooij aan burgemeester en schepenen t.a.v. burgemeester Johny De Raeve met op blz. 1 letterlijk de 
volgende tekst (zie bijlage 1): 
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Aan: Burgemeester en Schepenen van de gemeente Zonhoven  
          t.a.v. burgemeester Johny De Raeve  

 
Zonhoven 31 oktober 2011 

Ons kenmerk: AvR/311011/VZ 
 
Betreft: A.M.L. (Ad) van Rooij/ 

Verzoek tot het nemen van een besluit om aan Ad van Rooij als politiek vluchteling met 
als hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven het Belgische paspoort te 
verstrekken en in te schrijven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven.   

 
Geachte burgemeester De Raeve, 

 
Mede namens A.M.L. (Ad) van Rooij (natuurlijk persoon), met als hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven, verzoeken wij u tot het nemen van een besluit om aan  Ad 
van Rooij een Belgisch paspoort te verstrekken, omdat hij al vanaf 22 april 2010 (ruim 1,5 jaar 
lang) als politiek vluchteling verblijft in België, bij brief d.d. 6 mei 2010 politiek asiel heeft 
aangevraagd bij verantwoordelijk minister Joëlle F.G.M. Milquet en vanaf 1 januari 2011 in 
Zonhoven woont met als hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36 A, 3520 Zonhoven. Dit alles om 
als gevolg van “Corporate Crime” in navolging van Pim Fortuyn niet te worden vermoord, 
waarover door Ine Veen het boek “Alarm u wordt vergiftig! zal de wereld ten onder gaan aan gif, 
milieu en bedrog?” is geschreven:  

 

 
Op 31 oktober 2011 heeft A.M.L. van Rooij burgemeester en schepenen van Zonhoven schriftelijk 
kenbaar gemaakt dat hij al vanaf 22 april 2010 onafgebroken in België verblijft als politiek vluchteling 
en vanaf 1 januari 2011 in Zonhoven woont met als hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36 A, 3520 
Zonhoven met een geldige huurovereenkomst (zie bijlage 2).   
 
Op dat moment was het schepencollege van Zonhoven wettelijk verplicht om controle te laten 
uitvoeren naar de effectieve verblijfplaats van A.M.L. van Rooij. Als bewijs daarvoor lees bijgevoegd 
document “Kruispunt Migratie-Integratie Expertisecentrum voor Vlaanderen- Brussel” (zie bijlage 3). 
Daarin staat letterlijk de volgende tekst: 
 

Binnen de acht werkdagen na de asielaanvraag dient de vreemdeling zich aan te 
melden bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Na controle van de effectieve 
verblijfplaats, overhandigt het gemeentebestuur een attest van immatriculatie, model A, 
met een geldigheidsduur van drie maanden. Dit attest kan drie maal verlengd worden 
voor telkens drie maanden. Na een jaar wordt het verlengd met een duur van telkens 
één maand. 

 
In betreffend document “Kruispunt Migratie-Integratie Expertisecentrum” staat verder letterlijk het 
volgende geschreven (zie bijlage 3): 
 

De lidstaat waarvan de asielzoeker illegaal de grens heeft overschreden - artikel 10 
Dublinverordening.   
 
De verantwoordelijkheid voor de behandeling van het asielverzoek vervalt na een 
periode van 1 jaar na de illegale binnenkomst.  
 
Na deze periode van 12 maanden, en als vastgesteld is dat de asielzoeker minstens 5 
maanden in één lidstaat onafgebroken heeft verbleven, is die lidstaat verantwoordelijk 
(bij verblijven van minstens 5 maanden in verschillende lidstaten, is de lidstaat waar 
betrokkene het meest recent verbleef verantwoordelijk). 

 
Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat burgemeester en schepenen van Zonhoven op grond van 
het verzoekschrift d.d. 31 oktober 2011 (kenmerk: AvR/311011/VZ) van A.M.L. van Rooij toen 
wettelijk verplicht waren om aan hem een E-kaart te verstrekken, omdat zij toen al op de hoogte 
zijn gebracht van de volgende feiten: 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 (1,5 jaar) onafgebroken in België verblijft; 
- dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 (10 maanden) onafgebroken zijn hoofdverblijfplaats 

heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven met een rechtsgeldige 
huurovereenkomst; 
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Met deze voorkennis hebben burgemeester Johny De Raeve en gemeentesecretaris Bart Telen 
bewust (wat achteraf is gebleken) dit verzoekschrift tot het nemen van een besluit d.d. 31 oktober 
2011 niet op de agenda van het schepencollege van Zonhoven gezet en daarop aan A.M.L. van Rooij 
bij brief d.d. 7 november 2011 letterlijk het volgende bericht laten uitgaan (zie bijlage 4): 
 

Uw bericht van              uw verwijzing                  onze verwijzing                   Zonhoven 
11-10-31                         AvR/311011/vz                 Bev/yw/531 Z 2737 B          2011-11-07   

  
Onderwerp: verzoek tot het nemen van een besluit om aan Ad van Rooij als politiek vluchteling  
met de hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36/A, 3520 Zonhoven het Belgische paspoort te  
verstrekken en in te schrijven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven.  
 
Geachte heer,  

 
Wij hebben op 04/11/2011 uw verzoekschrift d.d. 31/10/2011 ontvangen om u als politiek 
vluchteling in te schrijven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven. 
 
Uw kan uw aanvraag op politiek vluchteling enkel aanvragen bij 
Dienst vreemdelingenzaken 
Antwerpsesteenweg 59/B, 1000 Brussel 
Meer informatie vindt u op de website www.dofi.fgov.be.  

 
Met vriendelijke groeten 

 
Bart Telen                                                                              Johny De Raeve 
Secretaris                                                                               Burgemeester 

 
Daarmee hebben burgemeester Johny De Raeve en secretaris Bart Telen gepoogd om buiten het 
schepencollege van Zonhoven om A.M.L. van Rooij ertoe te bewegen om opnieuw een politiek asiel 
aanvraag in te dienen, met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij al 1,5 jaar lang 
onafgebroken in België verblijft, waarvan 11 maanden in Zonhoven op zijn hoofdverblijfplaats 
hazendansweg 36A, 2520 te Zonhoven.   
 
Als gevolg daarvan kreeg A.M.L. van Rooij (met zijn camping en pensionstal ‘Dommeldal’) en zijn 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. vanaf 22 april 2010 (en na 31 oktober 2011 nog veel meer) te maken  
met de volgende grote schade :   

- De ene na 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; 

- 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 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’ door de gemeente Zonhoven op 31 oktober 2011 geen E-kaart is 

verstrekt, waartoe ze op grond van artikel 10 Dublinverordening wettelijk verplicht waren.  
 

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klachtendienst-agentschap-voor-binnenlands-bestuur
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-november-2011-brief-zonhoven-van-rooij.pdf
http://www.dofi.fgov.be/
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klachtendienst-agentschap-voor-binnenlands-bestuur
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.dommeldal.eu/
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
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http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/edelchemie
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De schade die burgemeester Johny De Raeve en gemeentesecretaris Bart Telen daarmee hebben 
aangericht bij A.M.L. van Rooij (met zijn camping en pensionstal ‘Dommeldal’) en zijn Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. is gigantisch groot. Enkel de directe schade die zij hebben aangericht bij het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. bedraagt  tot op heden € 896.000,- (excl. BTW) waarvan u de berekening 
hieronder vindt bijgevoegd. In bijgevoegde brief d.d. van 17 april 2008 van Stichting Achmea 
Rechtsbijstand staat letterlijk het volgende geschreven (zie bijlage 5):  
 

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 

 

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) 
 
Omdat bovengenoemd handelen van burgemeester Johny De Raeve en gemeentesecretaris Bart 
Telen bij A.M.L. van Rooij, zijn vrouw J.E.M. 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 valselijk opgemaakt formulier laten ondertekenen, 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 de voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 
basis van deze door Johny De Raeve bewust in gang gezette valse procedure op valse gronden:  

- 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. Dit 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”: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2008-brief-van-achmea-rechtsbijstand.pdf
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klachtendienst-agentschap-voor-binnenlands-bestuur
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klachtendienst-agentschap-voor-binnenlands-bestuur
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
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Hoofd-opleidingen (voor overige opleidingen zie onder loopbaan): 
 

1975: HTS-elektrotechniek te ‘s-Hertogenbosch Nederland (zie bijlage 6). 

1993: Hogere veiligheidskundige Katholieke Industriële Hogeschool Oost-Vlaanderen te Gent met 
Europese erkenning. Voor diploma en besluiten (zie bijlage 6).  

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).   

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).  

 
 
Wat daarvan de gevolgen zijn geweest van A.M.L. van Rooij en zijn vrouw J.E.M. van Rooij van 
Nunen kunt u lezen in de volgende hieronder ingelaste links met deeplinks:  
 

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

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-juni-2013-klacht-tegen-burgemeester-johny-de-raeve-
van-zonhoven.pdf  

 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/dr-guido-schuermans  

 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-juni-2013-klacht-tegen-ellen-de-wolf-en-c-de-cooman-
bij-federale-ombudsman.pdf     

 
Wij verzoeken u kennis te nemen, hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan de 
OCMW-raad van Zonhoven gericht.    
 
Toen ik erachter was gekomen dat burgemeester Johny De Raeve en gemeentesecretaris Bart Telen 
mijn eerder verzoekschrift d.d. 31 oktober 2011 niet op de agenda van het schepencollege van 
Zonhoven hebben geplaatst heb ik tegen deze weigering om te beschikken bij brief d.d. 8 mei 2013 
een bezwaarschrift ingediend bij het college van burgemeester en Schepenen van Zonhoven met het 
verzoek om alsnog een besluit te nemen op ons eerdere verzoekschrift d.d. 30 oktober 2011. 
Betreffend bezwaarschrift d.d. 8 mei 2013 vindt u bijgevoegd in de volgende link met deeplinks aan 
feitelijke onderbouwing (zie bijlage 7): 
 

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
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klachtendienst-agentschap-voor-binnenlands-bestuur
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klachtendienst-agentschap-voor-binnenlands-bestuur
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/dr-guido-schuermans
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-juni-2013-klacht-tegen-ellen-de-wolf-en-c-de-cooman-bij-federale-ombudsman.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-juni-2013-klacht-tegen-ellen-de-wolf-en-c-de-cooman-bij-federale-ombudsman.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-mei-2013-bezwaarschift-op-de-weigering-om-te-beschikken-door-het-schepencollege-zonhoven.pdf
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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 voorzitter gericht. Daarin hebben wij burgemeester en schepenen 
van Zonhoven bij brief d.d. 6 mei 2013 letterlijk het volgende verzocht (zie bijlage 7): 
 

Mocht er met mij, mijn vrouw of een van mijn gezinsleden (in België of Nederland) iets 
gebeuren dan is het schepencollege van Zonhoven, met inachtneming van 
bovengenoemde feiten, daarvoor volledig verantwoordelijk en aansprakelijk laat 
daarover geen enkel misverstand bestaan. Ik richt aan het verantwoordelijk 
schepencollege van Zonhoven dan ook het nadrukkelijke verzoek: 

 
I. Om vóór uiterlijk 15 mei 2013 een besluit te hebben genomen op dit 

bezwaarschrift tegen uw weigering een besluit te nemen op mijn verzoekschrift 
tot het nemen van een besluit d.d. 31 oktober 2011 (kenmerk: AvR/311011/VZ); 

 
II. Om vóór uiterlijk 15 mei 2013 een inhoudelijk besluit te hebben genomen op 

mijn verzoekschrift tot het nemen van een besluit d.d. 31 oktober 2011 
(kenmerk: AvR/311011/VZ); 

 
III. Om vóór uiterlijk 15 mei 2013 een besluit te hebben genomen op mijn 

nadrukkelijk verzoek om onder nummer: HA.45. F1.7961-12 (is federaal bekend 
onder Referte: FD30.99.15-12 LP-mw) een aanvullend Proces-Verbaal in te 
dienen bij de federale politie te Hasselt, zodat procureur des konings Marc 
Rubens uw aanvullend Proces-Verbaal kan meenemen in zijn lopend 
strafrechtelijk onderzoek en het schepencollege van Zonhoven daarmee niet 
langer verantwoordelijk en aansprakelijk is voor sluipmoordende chemische 
genocide op haar bijna 21000 inwoners; 

 
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 (zie 
bijlage 8):  

             
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     

  
Daarmee is tot tweemaal toe de opzet van deze door burgemeester Johny De Raeve, nu samen met 
wnd. Secretaris Marie-Claire Hulsmans, gepleegd onrechtmatig handelen feitelijk bewezen. 
 
Hiermee is feitelijk komen vast te staan:  

- dat A.M.L. van Rooij op dit moment (27 juni 2013) vanaf 22 april 2010 (3,2 jaar) onafgebroken 
in Belgie verblijft; 

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
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.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/6-juni-2013-brief-van-burgemeester-de-raeve-en-mw-hulsmans-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-juni-2013-brief-van-burgemeester-de-raeve-en-mw-hulsmans-zonhoven.pdf
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- dat A.M.L. van Rooij op dit moment (27 juni 2013) vanaf 1 januari 2011 (2,5 jaar) 
onafgebroken zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven met een rechtsgeldige huurovereenkomst; 

 
Op grond van artikel 10 van de Dublinverordening vervalt de verantwoordelijkheid voor de 
behandeling van het asielverzoek na een periode van 1 jaar na illegale binnenkomst. Voor bewijs lees 
hieronder (zie bijlage 3):      
 

De verantwoordelijkheid voor de behandeling van het asielverzoek vervalt na een 
periode van 1 jaar na de illegale binnenkomst.  

 
Dit betekent dat burgemeester en schepenen van Zonhoven wettelijk verplicht zijn om te zorgen dat 
aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen met terugwerkende kracht (vanaf 6 mei 2010, 
het tijdstip van de asielaanvraag) een E-kaart wordt verstrekt. Dit mede gezien ook de volgende feiten:    

 
2e feit 
  
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 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 (zie achter tab 9).  
 
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. 

 
Dit betekent dat door toedoen van Burgemeester Johny De Raeve en gemeentesecretaris Bart Telen 
A.M.L. van Rooij maar liefst vanaf 1 januari 2011 statenloos is geweest. 
 

3e feit 
 
Bijgevoegd vindt u de brief d.d. 20 augustus 2012 (rolnummer: 5464) van het Belgische Grondwettelijk 
Hof aan de Familie A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, waarin op 25 oktober 2012 
onherroepelijk vonnis is gewezen dat de hoofdverblijfplaats van de familie A.M.L. van Rooij, 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven is (zie achter tab 10);  
 

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 met een door Johny De Raeve valselijk opgesteld 
formulier 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 hebben Johny De Raeve en Ellen 
De Wolf zich boven het Belgische Grondwettelijk Hof gesteld;  

 
Dit betekent dat door toedoen van Burgemeester Johny De Raeve en gemeentesecretaris Bart Telen 
A.M.L. van Rooij maar liefst vanaf 1 januari 2011 statenloos is geweest in strijd met dit onherroepelijke 
vonnis (rolnummer: 5464) van het Belgische Grondwettelijk Hof.  
 
Voor de oorzaak van dit handelen verwijzen wij u naar ons verzoekschrift d.d. 10 juni 2013 aan de 
Belgische Staat, namens deze gelijktijdig gericht aan:  

- Annemie Turtelboom, als verantwoordelijk Minister van Justitie;   
- Karel DE GUCHT, Europees Commissaris van Handel en Minister van Staat;  

in de volgende links met deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouw.   
 

http://www.kruispuntmi.be/vreemdelingenrecht/wegwijs.aspx?id=246
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/20-augustus-2012-voorbrief-conclusies-grondwettelijk-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-augustus-2012-voorbrief-conclusies-grondwettelijk-hof.pdf
http://www.const-court.be/
http://www.sdnl.nl/pdf/22-november-2011-ontvangstbevestiging-federaal.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_De_Gucht
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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/ncfaktueel/edelchemie  

 
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 de OCMW-raad van Zonhoven gericht.    
 
Conclusie: 
 
Op grond van bovengenoemde feiten hebben A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen 
onmiskenbaar recht op een aansluiting bij een Mutualiteit.  
 
Wij richten aan de voltallige OCMW-raad dan ook als zodanig te beslissen in uw raadsvergadering van 
27 juni 2013 om 17.30 uur.  
 
 
Hoogachtend 
 

 
 
 
 
 
 

A.M.L. van Rooij                                                          J.E.M. van Rooij van Nunen  
 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.  
 
 
Bijlagen.  
Deze Nadere Motivering / Pleitnotie bevat een 10-tal bijlagen bestaande uit 27 pagina’s. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 27 juni 2013 11:30 
Onderwerp: Motivering / Pleitnoititie op verzoek aansluiting bij mutualiteit ter behandeling op 27 
juni 2013 om 17.30 uur voor OCMW-raad Zonhoven. 
Aan: ria.hendrikx@ocmwzonhoven.be, andre.rutten@ocmwzonhoven.be, 
marc.bammens@ocmwzonhoven.be, nathalie.claes@ocmwzonhoven.be, 
kris.knuts@ocmwzonhoven.be, maarten.lucas@ocmwzonhoven.be, paul.maris@ocmwzonhoven.be, 
steven.reynders@ocmwzonhoven.be, koen.roeffaers@ocmwzonhoven.be, 
cederiqueschellis@ocmwzonhoven.be, ellen.sterkmans@ocmwzonhoven.be, 
marleen.thijs@ocmwzonhoven.be 
Cc: marc.nilis@ocmwzonhoven.be, bert.houbrechts@ocmwzonhoven.be, 
denise.bynens@ocmwzonhoven.be, evi.asnong@ocmwzonhoven.be, 
liesbeth.huber@ocmwzonhoven.be, stijn.ooms@ocmwzonhoven.be, 
karen.lambrecks@ocmwzonhoven.be, mia.timmermans@ocmwzonhoven.be, 
betty.hendrikx@ocmwzonhoven.be, sylvia.vandebroek@ocmwzonhoven.be, 
patrick.schreurs@ocmwzonhoven.be, vicky.jacobs@ocmwzonhoven.be, 
sabine.schraepen@ocmwzonhoven.be, hilde.smets@ocmwzonhoven.be 

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/ncfaktueel/edelchemie
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij

