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Van:  A.M.L. van Rooij  
Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven 
  
Zonhoven:  
28 april 2013 

 
Mijn kenmerk:  
AvR/10032013/BZ 
  

  
Afgegeven met ontvangstbewijs  
 
Aan: Commissie Bezwaarschriften 
van de Gemeente Sint-Oedenrode 
Postbus 44, 5490 AA 
Sint-Oedenrode 

Samenstelling commissie 
De bezwaarschriftencommissie 
bestaat uit de volgende personen: 

 mr. drs. J.A.J. Vugts 
(voorzitter) 

 mr. P.A.J.S. Lathouwers 
(lid) 

 mr. W.A.E. Braam (lid) 

 mr. E. Krens 
(plaatsvervangend lid) 

 mw. mr. W.M.F van Gurp-
Steenbakkers, 
gemeentehuis, tel. (0413) 
481 911 (secretaris) 

 mw. mr. T.T.M. Linotte-de 
Louw, gemeentehuis, tel 
(0413) 481 911 (secretaris) 

 
Uw Nummer: 
111008 -113002 

      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.  
 
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.  
 

 

 

((Dit schrijven bestaat uit 26 pagina’s met een bijlage ( 1 blz.))  

 
Betreft: 

- Nadere stukken op ons bezwaarschrft d.d. 10 maart 2013 (kenmerk: AvR/10032013/BZ)  
met het nadrukkelijke verzoek om die volledig aan het dossier toe te voegen en voor de volle 
100% te betrekken in uw advies, waartoe u als niet onafhankelijke bezwarencommissie van 
de gemeente Sint-Oedenrode wettelijk verplicht bent. Dit om niet nog meer medeplichtig te 
worden aan zware grensoverschrijdende misdrijven welke door het Federaal Parket te Brussel 
onder Referte: FD30.99.15-12 LP-mw in onderzoek is. 

- Verzoek om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met een artikel 3:1 Awb - 
besluit een kopie van de vanaf 2 mei tot en met 8 mei 2013 ter inzage gelegde stukken  
te verstrekken en de behandeling ter zitting op te schorten tot vier weken na het moment 
A.M.L van Rooij de ter inzage gelegde stukken op zijn domicilie adres Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven in België heeft verkregen en daarop inhoudelijk heeft kunnen reageren.  
Dit omdat A.M.L. van Rooij niet naar het gemeentehuis van Sint-Oedenrode kan komen omdat 
die dan door toedoen van burgemeester Peter Maas wordt vermoord, wat het gevolg is van 
uw jarenlang misdaad helpende adviezen onder voorzitterschap van mr. drs. J.A.J. Vugts, 
Kastanjelaan 3, 5076 EA te Haaren.  

- Tevens schadeaansprakelijkstelling van de rechtspersoon “Commissie 
Bezwaarschriften van de Gemeente Sint-Oedenrode” (die over een eigen 
rechtspersoonlijkheid beschikt) voor alle schade die het aanricht met een fout advies, 
waarachter het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode zich vervolgens 
weer verschuilt om hun zware misdrijven tegen A.M.L. van Rooij en zijn familie te kunnen 
blijven voortzetten, zoals zij dat onder voorzitterschap van mr. drs. J.A.J. Vugts, Kastanjelaan 
3, 5076 EA te Haaren al meer dan 10 jaar lang hebben kunnen doen.  

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord.aspx
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
http://www.hartvoorrooi.nl/uploads/1/2/9/3/12938093/_935095_orig.jpg
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Geachte bezwarenschriftencommissie met voorzitter mr. drs. J.A.J. Vugts,  
 
A.M.L. van Rooij, als politiek vluchteling vanaf 21 april 2010 noodgedwongen onafgebroken 
verblijvend in België en vanaf 21 december 2010 wonende op zijn domicilie adres Hazendansweg 
36A, 3520 te Zonhoven (België) om door toedoen van burgemeester Peter Maas in Sint-Oedenrode 
(Nederland) niet te worden vermoord, laat aan de niet onafhankelijk door de gemeente Sint-
Oedenrode betaalde Commissie Bezwaarschriften de volgende nadere stukken toekomen:  
 
 
Nadere stukken op ons bezwaarschrft d.d. 10 maart 2013 :   

 
Bij brief d.d. 17 april 2013 (nummer 111008 -113002) bericht u mij als volgt (zie bijlage):  
 

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 
 
        De heer A.M.L. van Rooij 
        Hazendansweg 36a, 
        3520 Zonhoven 
        België. 
 
 

Afdeling  BenO-jz-jvh 
Bijlage(n) 
Uw nummer 
Uw brief van 10-03-2013 
Ons nummer 111008-113002 
Onderwerp Uitnodiging hoorzitting   Sint-Oedenrode, 17-04-2013 

        Verzonden,  17 april 2013 
 

Geachte heer Van Rooij, 
  

U heeft op 10 maart 2013 een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college 
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode van 5 februari 2013. Het bezwaarschrift is 
gericht tegen het besluit tot ambtshalve opname van vertrekgegevens in de GBA 
persoongegevens. 

 
Over dit bezwaarschrift zal de onafhankelijke commissie bezwaarschriften van de gemeente Sint-
Oedenrode een advies uitbrengen aan het college. Daartoe zal de commissie op woensdag 8 mei 
2013 om 17.00 uur een hoorzitting houden in het gemeentehuis , Burgemeester Wernerlaan 1. U 
kunt daar uw bezwaarschrift mondeling toelichten. Hierbij nodig ik u uit voor deze zitting. 

 
De stukken die op deze zaak betrekking hebben liggen vanaf 2 mei 2013 tot en met 8 mei 2013  
tijdens openstellingsuren ter inzage in het gemeentehuis bij het team Bestuur en Ondersteuning 
– werkeenheid juridische zaken. Fotokopieën van de stukken worden, tegen betaling van de 
verschuldigde legeskosten, aan u verstrekt. 

 
Tot uiterlijk 1 mei 2013 hebt u de mogelijkheid om nadere stukken in te brengen die u voor de 
behandeling van het bezwaarschrift van belang acht. De zitting is in principe openbaar. U kunt 
zich bij die zitting (of voor het inzien en/of opvragen van stukken) laten vertegenwoordigen door 
een gemachtigde, die dan een schriftelijke en door u ondertekende machtiging moet overleggen. 
Dit geldt niet voor gemachtigde die als advocaat of [procureur zijn ingeschreven of waarmee u 
samen verschijnt. Verder kunt u zich in de zitting laten bijstaan door getuigen en deskundige. 

 
Het college van burgemeester en wethouders is uitgenodigd om als verwerend orgaan op deze 
hoorzitting aanwezig te zijn. 

 
Binnen drie dagen na datum van verzending van deze brief kunt u de voorzitter gemotiveerd 
verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen; de beslissing op zo’n verzoek wordt uiterlijk één 
week voor de zitting meegedeeld. 

 
Hoogachtend, 
De secretaris van de commissie bezwaarschriften, 

 
Mr. W.F.M. van Gurp-Steenbakkers 
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Aan nadere stukken vindt u hieronder ingelast het bericht van mijn vrouw Annielies van Rooij van 
Nunen (die vanwege politieke terreur vanuit de gemeente Sint-Oedenrode vanaf 14 januari 2013 heeft 
moeten vluchten naar België) aan Belgisch Staatssecretaris Maggie De Block:  

 

25/04/13 Mede door het verzoek van Annelies van Rooij van Nunen aan 
Staatssecretaris Maggie De Block zal er een einde komen aan het onder de 
dekmantel van "agenda 21" onbeperkt vergiftigen en beproeven van mensen, 
dieren en planten, waarmee de vanaf 1992 ingang gezette dé-populatie van zo'n 
90% wereldbewoners kan worden voorkomen. 
 

Mijn man 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. Mijn man 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, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast 
met het Migratie - en asielbeleid.  

Na meer dan drie jaar heeft de opvolger van Joëlle Milquet  staatssecretaris Maggie De Block daarop 
nog steeds geen beslissing genomen, terwijl de Belgisch Staat daartoe binnen drie maanden na 6 mei 
2010 wettelijk verplicht was. Om die reden eist Annelies van Rooij van Nunen in haar brief d.d. 24 april 
2013 aan Staatssecretaris Maggie de Block om aan haar en haar man Ad van Rooij per direct een 
electronische E+kaart te verstrekken op het adres Hazendansweg 36A , 3520 te Zonhoven, omdat 
haar man als Unieburger en als politiek vluchteling vanaf 21 april 2010 duurzaam in België verblijft en 
daarmee heden meer dan drie jaar ononderbroken legaal verblijft in België.  

Daarmee zal direct een einde komen aan het onder de dekmantel van “Agenda 21” onbeperkt 
vergiftigen en beproeven van mensen, dieren en planten waarmee de (vanaf 1992) in gang gezette 
depopulatie van zo’n 90 % wereldbewoners kan worden voorkomen. 

 Daarmee komt tevens een einde aan de maar liefst vanaf 28 mei 1940 (73 jaar lang) voortdurende 
gijzeling van de opvolgende Belgische koningen Leopold III, Boudewijn en Albert II. Dit als waardering 
voor Koning Albert I die zijn leven voor het behoud van de soevereiniteit van België heeft opgeofferd 

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

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

Met de bewijsstukken in mijn brief d.d. 24 april 2013 aan Staatssecretaris Maggie de 
Block is feitelijk komen vast te staan dat mijn man Ad van Rooij op 21 april 2010 nooit 
als politiek vluchteling naar België had behoeven te vluchten als de Belgische 
federale regering op 10 september 1944 uitvoering had gegeven aan het “politiek 
testament” van koning Leopold III. Dit betekent dat De BELGISCHE STAAT daarmee 
alles had kunnen voorkomen wat ik met mijn gezin al maar liefst 26 jaar lang hebben 
moeten meemaken. Voor het gehele verzoekschrift, lees de volgende links op No 
Cancer Foundation te Hasselt in België (www.nocancerfoundation.org) en de Sociale 
Databank Nederland in Huizen in Nederland (www.sdnl.nl):  

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij 
https://sites.google.com/site/ncfactueel/maggie-de-block-staatssecretaris-voor-asiel-en-migratie 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-verzoekschrift-van-jem-van-rooij-van-nunen-aan-
staatssecretaris-maggie-de-block.pdf  

Daarin staat onder meer letterlijk het volgende te lezen:  

 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
http://www.maggiedeblock.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-verzoekschrift-van-jem-van-rooij-van-nunen-aan-staatssecretaris-maggie-de-block.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-verzoekschrift-van-jem-van-rooij-van-nunen-aan-staatssecretaris-maggie-de-block.pdf
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/
http://www.eqgen.nl/gezondheid_depopulatie.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopold_III_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boudewijn_I_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_II_van_Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_I_van_Belgi%C3%AB
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/milieuproblemen-bestaan-niet
http://www.limburg.nl/Homepage/Dossier/Dossier_Edelchemie_te_Panheel
https://sites.google.com/site/ncfactueel/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-verzoekschrift-van-jem-van-rooij-van-nunen-aan-staatssecretaris-maggie-de-block.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-verzoekschrift-van-jem-van-rooij-van-nunen-aan-staatssecretaris-maggie-de-block.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/
http://www.nocancerfoundation.org/
http://www.sdnl.nl/
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/home
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/klokkenluider-a-m-l-van-rooij
https://sites.google.com/site/ncfactueel/maggie-de-block-staatssecretaris-voor-asiel-en-migratie
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-verzoekschrift-van-jem-van-rooij-van-nunen-aan-staatssecretaris-maggie-de-block.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-verzoekschrift-van-jem-van-rooij-van-nunen-aan-staatssecretaris-maggie-de-block.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/maggie-de-block-staatssecretaris-voor-asiel-en-migratie/d41e52edf3284a60.jpg?attredirects=0
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Van: J.E.M. van Rooij van Nunen  
Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven 

 
 
  
Zonhoven:  24 april 2013 

 
Mijn kenmerk: JEM/240413/vz   

 

 
Aantekenen  met ontvangstbewijs  
 
Aan: De Belgische Staat  
t.a.v. Maggie De Block Staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 
Integratie en Armoedebestrijding. 
Waterloolaan 115, 1000 Brussel  
 
Telefoonnummer 
+32-(0) 2 542 80 11  
E-mail info.maggiedeblock@ibz.fgov.be 
 

(Dit schrijven bestaat uit 22 pagina’s met de producties A t/m H ( 168 blz.) aan bijlagen )  

 
 
Betreft: 

- Verzoek om bij besluit uw valselijk opgemaakt besluit d.d. 23 januari 2013 (ref: 7599310) 
per direct  in te trekken om niet medeplichtig te worden aan zware grensoverschrijdende 
misdrijven welke door het Federaal Parket te Brussel onder Referte: FD30.99.15-12 LP-mw in 
onderzoek is. 

- Verzoek om bij besluit  aan mij (J.E.M. van Rooij van Nunen) en mijn man A.M.L. van 
Rooij per direct een electronische E+kaart te verstreken omdat mijn man als Unieburger 
vanaf 21 april 2010 duurzaam in België verblijft en daarmee heden meer dan drie jaar 
ononderbroken legaal verblijft in België.    

- Tevens schadeaansprakelijkstelling, zowel materieel als immaterieel, voor alle geleden 
schade vanaf 21 april 2010 tot op heden, aan de Belgische Staat als publiekrechtelijk 
rechtspersoon, namens deze Staatssecretaris Maggie De Block, daar die schade het gevolg is 
van uw (en die van uw voorganger Joëlle Milquet) al maar liefst bijna drie jaar lang 
voortdurende weigering om op de door mijn man, mede namens J.E.M. van Rooij van Nunen, 
ingediende aanvraag d.d. 6 mei 2010 tot politiek asiel een beslissing te nemen. 

 
 
Geachte Staatssecretaris Maggie De Block 
 
Mijn man 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. Mijn man 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 uw voorganger Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie - en asielbeleid.  
 
De eerste pagina van de door mijn man mede namens mij gedane politieke asielaanvraag d.d. 6 mei 
2010 vindt u bijgevoegd (zie productie A). Daarin staat in de aanhef letterlijk het volgende 
geschreven: 
 

Aan: Mevrouw Joëlle Milquet,  
Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie - en 
asielbeleid, Kunstlaan 7, 1210 Brussel.  

 
België 6 mei 2010 

 
Betreft: 
Asielaanvraag van A.M.L. van Rooij, als lijsttrekker van De Groenen in Nederlaand, als directeur 
van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., als bestuurder van Van Rooij Holding B.V. en als 
vennoot van Camping en Pensionstal “Dommeldal” om samen met mijn vrouw Annelies en mijn 
92-jaar oude moeder in Belgie te gaan wonen en vestigen, omdat ons in Nederland alle 
grondrechten zijn afgenomen, als de bemiddeling met de Nederlandse regering om die 
grondrechten terug te geven niet tot positief resultaat leiden. 

 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-bewijs-aangetekende-verzending-staatsecretaris-de-block.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maggie_De_Block
mailto:info.maggiedeblock@ibz.fgov.be
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-20.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/2007/05/13/intrekken-persbericht-stelende-burgemeester/
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/628.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/boek-alarm-u-wordt-vergiftigd-van-ine-veen.pdf
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid859350/pim-fortuyn-werd-door-tweede-schutter-vermoord.aspx
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Milquet
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
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Voor de gehele 60 pagina’s tellende aanvraag d.d. 6 mei 2010 om politiek asiel om samen met mijn 
man en zijn moeder te gaan wonen en te vestigen in België, omdat in Nederland al onze grondrechten 
zijn afgenomen, vindt u op internet in de volgende link met deeplinks aan onderbouw:   
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-
milquet-belgie.pdf  

 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan u als verantwoordelijk staatssecretaris gericht.  
 
De bij u bekende feiten kunt u lezen in het door mijn man op 22 april 2013 ingeleverde verzoekschrift 
bij het schepencollege van de gemeente Zonhoven, waarin letterlijk het volgende staat geschreven 
(zie productie B): 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

                
   
 
 
 
 
Van:  A.M.L. (Ad) van Rooij  
Hazendansweg 36A,  
3520 te Zonhoven 

 
  
Zonhoven:  22 april 2013 

 

Afgegeven met ontvangstbewijs  
 
Aan: Burgemeester en Schepenen 
van de gemeente Zonhoven   
t.a.v. Voorz. Johny De Raeve  
Burgemeester van Zonhoven  
Kerkplein 1, 3520 te Zonhoven  
 
Telefoonnummer 
+32-(0)11  8 1 05 00  
E-mail: burgemeester@zonhoven.be  

 

(Dit schrijven bestaat uit 8 pagina’s met de producties 1 t/m 13 (44 blz.) aan bijlagen )  

 
Betreft: 

- Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, welke nodig is: 
1. Om mijn onder rolnummer: 121.746 bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in 

behandeling genomen beroepschrift d.d. 25 februari 2013 tegen de Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor asiel en migratie, maatschappelijke 
integratie en armoedebestrijding, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg, 59b, 
1000 Brussel, inhoudelijk nader te kunnen motiveren; 

2. Om een inhoudelijk gemotiveerd aanvullend Proces-Verbaal bij de Federale Politie te 
kunnen indienen in het bij het Federaal Parket te Brussel onder Referte: FD30.99.15-12 
LP-mw in behandeling genomen strafrechtelijk onderzoek van grensoverschrijdende 
aard;  

- Tevens schadeaansprakelijkstelling, zowel materieel als immaterieel, voor alle geleden 
schade vanaf 31 oktober 2011 tot op heden, aan de Gemeente Zonhoven als publiekrechtelijk 
rechtspersoon, namens deze burgemeester en schepenen, die het gevolg is van het niet 
verstrekken van een B-kaart (verblijf van onbepaalde duur) vanaf 31 oktober 2011 aan A.M.L. 
van Rooij, waartoe de gemeente Zonhoven wettelijk verplicht is. 

 
Geacht Schepencollege van Zonhoven met burgemeester Johny De Raeve als voorzitter, 

 
A.M.L. van Rooij als politiek vluchteling (die op 6 mei 2010 politiek asiel heeft aangevraagd) vanaf 21 
april onafgebroken in België woont en vanaf 21 december 2010 woont op het adres Hazendansweg 
36A, 3520 te Zonhoven,  Ecologisch Kennis Centrum B.V. in ballingschap gevestigd op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven richt aan het college van burgemeester en schepenen van 
Zonhoven het nadrukkelijke verzoek om op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur een kopie te 
verstrekken van de hieronder verzochte stukken:  
 
Gemotiveerd verzoek van de volgende stukken:  
 
Bij brief d.d. 31 oktober 2011 (kenmerk: 3110011/VZ) heeft A.M.L. van Rooij het volgende verzoek 
gedaan aan burgemeester en schepenen van Zonhoven: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-mei-2010-asielverzoek-van-ad-van-rooij-aan-joelle-milquet-belgie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-wob-verzoek-asiel-aan-college-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-ingeschreven-wob-verzoek-gemeente-zonhoven.pdf
https://sites.google.com/site/ncfactueel/aan-burgemeester-en-schepenen-van-de-gemeente-zonhoven
mailto:burgemeester@zonhoven.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-ingeschreven-wob-verzoek-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-ingeschreven-wob-verzoek-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.zonhoven.be/Schepencollege.html
https://sites.google.com/site/uflaatsteactueelnieuws/hoe-leden-van-no-cancer-foundation-onderdrukt-worden-d-m-v-machtsmisbruik
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.zonhoven.be/232432.img
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Betreft: A.M.L. (Ad) van Rooij 
- Verzoek tot het nemen van een besluit om aan Ad van Rooij als politiek vluchteling met als 

hoofdverbllijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven het Belgische paspoort te verstrekken 
en in te schrijven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven.  

 

De eerste pagina van dit verzoekschrift d.d. 31 oktober 2011 tot het nemen van een besluit aan 
burgemeester en schepenen van Zonhoven vindt u bijgevoegd (zie productie 1). Het gehele 104 
pagina’s tellende verzoekschrift d.d. 31 oktober 2011, met bijbehorende twee ordners, zijnde:   

- Ordner 1, bevat de tabs. 1 t/m 7, met in totaal: 267 blz.  
- Ordner D. bevat de tabs. 1 t/m 13, met in totaal: 334 blz.  

aan feitelijke onderbouw vindt u in de volgende link, met deeplinks op internet bijgevoegd:    
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf   
 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en wederom aan burgemeester en schepenen van Zonhoven gericht.  
 
Op mijn bovengenoemd verzoekschrift d.d. 31 oktober 2011 om als politiek vluchteling op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven te worden ingeschreven, waar ik al vanaf 21 december 2010 
met een geldig huurcontract woon, hebben burgemeester en schepenen van Zonhoven bij besluit van 
7 november 2011 letterlijk het volgende beslist (zie productie 2):  
 

Geachte Heer 
 

Wij hebben op 04/11/2011 uw verzoekschrift dd. 31/10/2011 ontvangen om u als politiek 
vluchteling in te schrijven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven.  

 
Uw kan uw aanvraag om politiek vluchteling enkel aanvragen bij; 
Dienst vreemdelingenzaken 
Antwerpsesteenweg 59/B 
1000 Brussel 
Meer informatie vindt u ook op de website www.dofi.fgov.be           

 
Met vriendelijke groeten  

 
Bart Telen                                                                                Johny De Raeve 
Secretaris                                                                                 burgemeester 

 
 

Contactpersoon: 
Yolanda Wouters te. 011/81 04 46                     mailto: burgerzaken@zonhoven.be  
Administratief medewerker  

 
Op andere besluiten die ik heb verkregen van het schepencollege staat letterlijk de volgende tekst: 
 

“ Het schepencollege heeft op (datum) volgende beslissing genomen.“  

 
Op bovengenoemde beslissing van 7 november 2011 staat niet geschreven op welke datum het 
schepencollege hun bovengenoemde beslissing heeft genomen. Wij verzoeken het schepencollege 
daarom om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur het volgende stuk te verstrekken: 
 

1
e
 verzochte stuk:  

Een kopie van de gewaarmerkte beslissing van het schepencollege waarop burgemeester Johny 
de Raeve en secretaris Bart Telen hun brief d.d. 7 november 2011 aan A.M.L. van Rooij hebben 
gebaseerd.     

 

Over de machtiging van mijn verblijf als politiek vluchteling in de gemeente Zonhoven is in België het 
volgende voorzien:  
 

Artikel 9 van de wet van 15.12.1980 bepaalt het volgende: « (…)Behoudens de in een 
internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, moet deze 
machtiging [om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven] door 
de vreemdeling aangevraagd worden bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die 
bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland.» 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-november-2011-besluit-gemeente-zonhoven-afwijzing-inschrijving-bevolkingsregister.pdf
http://www.dofi.fgov.be/
mailto:burgerzaken@zonhoven.be
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Artikel 9bis voorziet echter een uitzondering op de door artikel 9 vastgelegde regel, door het 
volgende te bepalen : « In buitengewone omstandigheden, en op voorwaarde dat de vreemdeling 
over een identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de 
burgemeester van de plaats waar hij verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens 
gemachtigde. Indien de minister of diens gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de 
machtiging tot verblijf in België worden afgegeven.» 

 
Een aanvraag voor een machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis MOET worden ingediend bij het 
gemeentebestuur van de Belgische gemeente waar de vreemdeling verblijft. Ik heb dat gedaan bij 
brief d.d. 31 oktober 2011, welke is gericht aan burgemeester en schepenen van Zonhoven.  
Er is enkel aan deze voorwaarde voldaan indien de gemeente waar de aanvraag wordt ingediend 
bevestigt dat de aanvrager effectief op haar grondgebied verblijft. Direct daarna had de gemeente 
Zonhoven moeten bevestigen dat ik vanaf 1 januari 2011 met een geldig huurcontract verblijf in de 
woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 binnen de gemeente Zonhoven.  Als wettelijk bewijs 
daarvoor vindt u bijgevoegd:  

 Blz. 1 en 6 uit de met Century21 Axion Vastgoed, Heuvenstraat 23, B-3520 Zonhoven  op 21 
december 2010 ondertekende huurovereenkomst (zie productie 3).  

 Factuur van 1 januari 2013 van de Wooncentrale, Thonissenlaan 70, 3500 Hasselt (zie 
productie 4). 

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan het schepencollege gericht.  
 
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari  2011 zijn 
hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven en daarvoor altijd tijdig 
zijn huur heeft betaald.  
 
Voor elke aanvraag moet het gemeentebestuur binnen de tien dagen overgaan tot een onderzoek 
naar effectief verblijf van de aanvrager op het grondgebied van de gemeente.  Dit betekent dat de 
gemeente Zonhoven vóór uiterlijk 10 november 2011 (binnen 10 dagen na de aanvraag op 31 
oktober 2011) het onderzoek naar mijn effectief verblijf op het adres Hazendansweg 36A, 3520 binnen 
de gemeente Zonhoven had moeten hebben uitgevoerd. Ik heb daarvan nooit stukken ontvangen van 
de gemeente Zonhoven. Ik verzoek het schepencollege daarom op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur het volgende stuk te verstrekken: 
 

2
e
 verzochte stuk(ken):  

Een kopie van de stukken, waarmee vaststaat dat de gemeente Zonhoven vóór uiterlijk 10 
november 2011 haar wettelijk verplichte onderzoek heeft uitgevoerd naar het effectief verblijf van 
A.M.L. van Rooij binnen hun gemeente op het adres Hazendansweg 36A, 3520.  

 
Indien dit onderzoek een positief resultaat oplevert had de gemeente Zonhoven  de aanvraag, samen 
met het bevestigend verslag van verblijf, onverwijld naar de Dienst Vreemdelingenzaken moeten 
versturen. Op grond van bijgevoegde stukken (zie productie 3 en 4) moet mijn verblijf op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven door de gemeente Zonhoven positief zijn beoordeeld. Deze 
positieve beoordeling had u toen onverwijld moeten toesturen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.  
Ik heb van uw schepencollege en van de Dienst Vreemdelingenzaken daarvan nooit een schriftelijke 
bevestiging ontvangen. Ik verzoek het schepencollege daarom om op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur het volgende stuk te verstrekken: 
 

3
e
 verzochte stuk(ken):  

Een kopie van de stukken, waaruit kan worden opgemaakt dat de gemeente Zonhoven onverwijld 
na 10 november 2011 de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte heeft gebracht van het 
positieve resultaat dat A.M.L. van Rooij al vanaf 21 december 2010 zijn hoofdverblijfplaats heeft 
binnen de gemeente Zonhoven op het adres Hazendansweg 36A, te Zonhoven.   

 
Omdat mijn aanvraag d.d. 31 oktober 2011, gezien bovengenoemde feiten, nooit tot een negatief 
resultaat kan hebben geleid betekent dat A.M.L. van Rooij vanaf 31 oktober 2011 moet beschikken 
over een door burgemeester Johny De Raeve verstrekte B-kaart (verblijf van onbepaalde duur).  
 
Tot op de dag van vandaag (1,5 jaar later) heeft burgemeester Johny De Raeve aan mij nog steeds 
niet de B-kaart verstrekt, waartoe hij wettelijk verplicht was en nog steeds is. Ik verzoek het 
schepencollege daarom om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur het volgende stuk te 
verstrekken: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2013-factuur-wooncentrale-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2013-factuur-wooncentrale-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2013-factuur-wooncentrale-hasselt.pdf
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4

e
 verzochte stuk:  

De door Johny De Rraeve origineel ondertekende B-kaart, waarop A.M.L. van Rooij met ingang 
van 31 oktober 2011 een rechtmatig verblijf heeft binnen de Gemeente Zonhoven voor 
onbepaalde tijd.  

 
Als gevolg van het maar liefst 1,5 jaar niet verstrekken van mijn B-kaart (verblijf van onbepaalde duur 
in de gemeente Zonhoven) door burgemeester Johny De Raeve heb ik, in gescheiden toestand van 
mijn vrouw, in België maar liefst 1,5 jaar lang onverzekerd rondgelopen en niet kunnen solliciteren 
naar een passende functie, ondanks mijn zeer goede hieronder ingelaste Curriculum Vitae:  
 

CURRICULUM VITAE A.M.L. VAN ROOIJ 
 

 
Persoonlijke gegevens: 

 
Naam:    Van Rooij 
Voornamen:  Adrianus Marius Lambertus 
Adres:   Hazendansweg 36a 
Woonplaats:  3520 Zonhoven 
Geboortedatum: 10 maart 1953 
Nationaliteit:  Nederlandse/verblijfsvergunning Belgie (aanvraag tot nationalisering) 
Telefoon:  011-758676 
GSM:   0484749360 
E-mail:   ekc.avanrooij@gmail.com 

 
Hoofd-opleidingen (voor overige opleidingen zie onder loopbaan): 

 
1975: HTS-elektrotechniek te ‘s-Hertogenbosch Nederland (zie productie 5).  
1993: Hogere veiligheidskundige Katholieke Industriële Hogeschool Oost-Vlaanderen te Gent 

met Europese erkenning. Voor diploma en besluiten (zie productie 6 en7).  
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      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      Directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (geeft adviezen op het 
(40% tijd)          gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, ecologie en het voeren van  
                         juridische geschillen) (parttime).    

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-december-1993-diploma-hts-en-kiho-en-europese-erkenning.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
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Als gevolg daarvan heb ik door toedoen van het schepencollege van de gemeente Zonhoven al maar 
liefst 1,5 jaar lang geen inkomsten kunnen verkrijgen, niet kunnen solliciteren en geen 
zorgverzekering kunnen afsluiten, waardoor ik al die tijd onverzekerd heb moeten rondgelopen. 
Daarmee heeft de gemeente Zonhoven van mij feitelijk een landloper gemaakt en het schepencollege 
van Zonhoven maar liefst 1,5 jaar lang in zeer ernstige mate de artikelen 22 en 23 uit de Belgische 
Grondwet overtreden, waarin lettelijk het volgende staat voorschreven: 
 

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. 

 
Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat de gemeente Zonhoven als gevolg van dit al 1,5 jaar lang 
handelen is strijd met artikel 22 en 23 uit de Belgische Grondwet bij mij bewust de volgende rechten 
heeft afgenomen: 

1. Het recht tot het hebben van een privé en gezinsleven.  
2. Het recht om beroepsarbeid te kunnen uitoefenen, ondanks mijn bovengenoemde CV, en mijn 

in 1993 behaalde diploma Hogere veiligheidskundige  aan de Katholieke Industriële 
Hogeschool Oost-Vlaanderen te Gent met een Europese erkenning (zie productie 6 en7). 

3. Het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale geneeskunde.    
 
De gemeente Zonhoven heeft daarmee met voorbedachte rade A.M.L. van Rooij al maar liefst 1,5 
jaar lang een direct slachtoffer gemaakt en mij al die tijd geblokkeerd in mijn rechtsgang naar Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen die bevoegd is om daarover prejudiciële vragen te stellen bij het 
Belgische Grondwettelijk Hof. Daarmee heeft de gemeente Zonhoven zich een dictatoriale macht 
toegeëigend boven die van het hoogste rechtscollege, het Grondwettelijk Hof van België. Dit geeft aan 
mij de bevoegdheid om hierover rechtstreeks een zaak aanhangig te maken bij het Belgische 
Grondwettelijke Hof. Dit des te meer: 

 A.M.L. van Rooij vanaf gisteren maar liefst 3 jaar lang onafgebroken in België heeft gewoond; 

 A.M.L. van Rooij op 21 april 2010 naar België heeft moeten vluchten om door toedoen van de 
Gemeente Sint-Oedenrode in Nederland niet te worden vermoord in navolging van Pim 
Fortuyn als gevolg van het feit dat verantwoordelijk burgemeester Peter Maas, als hoofd van 
de politie, mijn mogelijk wel 100 ingediende strafaangiften bij de politie in Sint-Oedenrode 
structureel tegenhoudt voor behandeling door een officier van justitie bij het arrondissements-
parket te ’s-Hertogenbosch. Op deze wijze heeft de gemeente Sint-Oedenrode mij al maar 
liefst 26 jaar lang geblokkeerd in mijn rechtsgang naar het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en 
daarmee aan zichzelf een dictatoriale macht over geheel Nederland toegeëigend. Als bewijs 
daarvoor vindt u de volgende bijgevoegde proces-verbalen van aangiften bij de politie in Sint-
Oedenrode: 

- proces-verbaal van aangifte d.d. 26 april 2009 nummer: 2009047629-8 van A.M.L. 
van Rooij bij agent L.L.C. van Wessel en hoofdagent E.J.P. Geutjes, politieregio 
Brabant-Noord district AA en Dommel, tegen Robert van de Biggelaar en Mies van de 
Biggelaar met bijbehorend proces-verbaal van verhoor d.d. 28 april 2009 nummer: 
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2009047629-11 van een getuige en een 2-tal medische verklaringen van een huisarts 
(zie productie 8); 

- proces-verbaal van aangifte d.d. 24 september 2009 nummer: 2009109229-1 van 
A.M.L. van Rooij bij agent Thijs Versteeg, politieregio Brabant-Noord district AA en 
Dommel, tegen Wim Dortu met bijbehorend 2-tal brieven en 3-enveloppen (zie 
productie 9); 

- proces-verbaal van aangifte d.d. 24 januari 2007 mutatienummer PL2123/07-112287 
van A.M.L. van Rooij bij agent F.J. C. van de Meer, politieregio Brabant-Noord district 
AA en Dommel, tegen Gebr. van Aarle B.V., burgemeester P.M. Maas, 
gemeentesecretaris J.P.F. Compagne, voormalig wethouder M. Thijssen, voormalig 
en huidig wethouder C. van Rossum, voormalig wethouder E. Huijbregts, voormalig 
wethouder H.W.M.A. van den Berk –van de Laar, huidig wethouder J.C.M. Hendriks – 
van Kemenade, huidig wethouder R.A. Dekkers en de betrokken ambtenaren C.A.M. 
Kerstholt, T.P.M. van Gerven en J.A.F.M. Vorstenbosch (zie productie 10); 

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

 Een of meer personen in bovengenoemde drie strafaangifte ervoor hebben gezorgd dat er op 
een gedane “valse strafaangifte” in Nederland tegen A.M.L. van Rooij vanuit een “anonieme” 
officier van justitie, onder volledige anonimiteit, onder Strabisnr: 402255477 tegen A.M.L. van 
Rooij tot 20 september 2015 een arrestatiebevel loopt, wat betekent dat als ik in opdracht 
van burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven België wordt uitgezet dat gegarandeerd 
een moord op A.M.L. van Rooij tot gevolg zal hebben, waarvoor het schepencollege van 
Zonhoven volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is. Betreffend op 28 september 2010 in 
Nederland tijdens mijn verblijf in Belgie uitgevaardigde arrestatiebevel van een “anonieme” 
officier van justitie op “blanco papier” vindt u bijgevoegd (zie productie 11). Ik verzoek u 
kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.    

 
Omdat het hiervoor verantwoordelijk schepencollege van de gemeente Zonhoven A.M.L. van Rooij in 
een zeer ernstige levensbedreigende situatie heeft gebracht:  

 zal dit verzoekschrift onderdeel uitmaken van mijn aanvullende proces-verbaal bij de federale 
politie in het bij het Federaal Parket te Brussel onder Referte: FD30.99.15-12 LP-mw lopende 
strafrechtelijk onderzoek. Als bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd de brief d.d. 5 juni 2012 van 
het federaal parket te Brussel waarin federale magistraat Lieve Pellens mij heeft kenbaar 
gemaakt dat de behandeling van mijn strafaangifte is overgemaakt aan het parket van de 
procureur des konings te Hasselt (zie productie 12). Ik verzoek u kennis te nemen van de 
inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.      

 
Gezien de eerdere pogingen tot doodslag op mijn persoon zal dit verzoekschrift als “preventieve 
bescherming” van mijn leven bij No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) op internet 
worden geplaatst vóór inlevering ervan bij het gemeentehuis, zodat alle 7.000.000.000 
wereldbewoners kunnen lezen dat het schepencollege van Zonhoven voor een mogelijk op komst 
zijnde moord op A.M.L. van Rooij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is. Dit omdat 
burgemeester Johny De Raeve na 1,5 jaar aan mij nog geen B-kaart (verblijf van onbepaalde duur in 
de gemeente Zonhoven vanaf 31 oktober 2011) heeft verstrekt , waartoe hij al 1,5 jaar lang wettelijk 
verplicht is.  
 
Dit heeft allemaal kunnen gebeuren omdat de Belgische Staat, namens deze de volgende 
verantwoordelijk ministers en staatssecretaris: 

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

- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie (min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be); 
- Maggie De Block Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (info.maggiedeblock@ibz.fgov.be);  
daartegen al liefst maar 1,5 jaar lang niet daadkrachtig hebben optreden. Dit ondanks het feit dat ik bij 
voormalig verantwoordelijk Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke 
Kansen, belast met het Migratie - en asielbeleid:  
 

- Bij brief d.d. 6 mei 2010 (aangetekend verstuurd vanuit de post in Tongeren) mijn asiel 
aanvraag heb ingediend met het verzoek die zo spoedig mogelijk in handeling te (laten) nemen 
(door de onder haar verantwoordelijkheid werkende ambtenaren)  en mijn vrouw (toen nog 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-april-2009-proces-verbaal-van-aangifte-robert-van-den-biggelaar.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-september-2009-proces-verbaal-tegen-wim-dortu.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-september-2009-proces-verbaal-tegen-wim-dortu.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/bijlage-21.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.nocancerfoundation.org/
mailto:milquet@ibz.fgov.be
mailto:min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be
mailto:info.maggiedeblock@ibz.fgov.be
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wonende op het adres ’t Achterom 9a, 5491 te Sint Oedenrode, Nederland) van de voortgang 
op de hoogte te houden. Het was voor mij toen onmogelijk om mij in persoon te melden bij de 
Dienst Vreemdelingenzaken omdat ik anders onder die omstandigheden toen al zou zijn 
vermoord. Het is dan ook Joëlle Milquet, als verantwoordelijk minister, die er toen voor had 
moeten zorgen dat mijn asielverzoek d.d. 6 mei 2010 door een onder haar vallende bevoegde 
ambtenaar binnen de Dienst Vreemdelingenzaken zo spoedig mogelijk had moeten worden 
afgewerkt. Dit is niet gebeurd, waarvoor de Belgische Staat verantwoordelijk is.   

- Bij op 26 mei 2010 verstuurde brief (aangetekend verstuurd vanuit de post in Tongeren)   
mijn aanvullend verzoekschrift op mijn bij brief d.d. 6 mei 2010 gedane asielaanvraag heb 
ingediend omdat mijn vrouw, ondanks nadrukkelijk verzoek daarom, daarop nog geen enkele 
reactie had mogen ontvangen van verantwoordelijk minister Joëlle Milquet. Ook de Belgische 
Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak), als ook verantwoordelijk voorzitter mr. J.E.M. 
Polak van de Nederlandse Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) heb ik bij brieven 
d.d. 26 mei 2010 (aangetekend verstuurd vanuit de post in Tongeren) van mijn asielaanvraag 
als politiek vluchteling op de hoogte gebracht. Ook daarop hebben verantwoordelijk minister  
Joëlle Milquet  (thans: verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken) en huidig 
verantwoordelijk staatsecretaris Maggie De Block Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding nog nooit gereageerd, ondanks mijn vele 
verzoeken daarom.  De bewijsstukken van aangetekende verzending vanuit het postkantoor 
van Tongeren vindt u bijgevoegd (zie productie 13).  

 
Het wordt dan ook hoog tijd dat binnen de verantwoordelijke Ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Justitie (waaronder het Asiel en Migratie van staatssecretaris Maggie De Block valt) een intern 
onderzoek wordt gedaan naar het (laten) verdwijnen van mijn bij aangetekende brieven verzochte 
asielaanvraag d.d. 5 mei 2010 aangevuld op 26 mei 2010. Ik zal hierom dan ook per direct een 
formeel verzoek doen aan deze namens de Belgische Staat verantwoordelijke ministers en 
staatssecretaris.  
 
Op grond van bovengenoemde feiten richt ik aan het verantwoordelijk schepencollege van de 
gemeente Zonhoven het nadrukkelijke verzoek om de hierboven verzochte stukken vóór uiterlijk 25 
april 2013 aan mij te hebben verstrekt, waaronder de door Johny De Raeve origineel ondertekende  
B-kaart dat A.M.L. van Rooij vanaf 31 oktober 2011 (de datum van de aanvraag) voor onbepaalde tijd 
in Zonhoven mag blijven wonen.    
 

Gezien de grote schade, zowel materieel als immaterieel, die uw college vanaf 31 oktober 2011 tot op 
heden, heeft aangericht bij A.M.L. van Rooij stellen wij de Gemeente Zonhoven als publiekrechtelijk 
rechtspersoon, namens deze burgemeester en schepenen, hierbij verantwoordelijk en aansprakelijk 
voor alle vanaf 31 oktober 2011 reeds aangerichte schade en nog aan te richten schade.  
 
Om te voorkomen dat het verantwoordelijk schepencollege van de Gemeente Zonhoven dit 
verzoekschrift niet bereikt, laat ik dit verzoekschrift ook aan alle leden van het schepencollege  
per e-mail toekomen met een kopie aan alle gemeenteraadsleden.  
  
In afwachting van uw beslissing op dit verzoekschrift op grond van de Wet openbaarheid van bestuur  
vóór uiterlijk 25 april 2013  verblijf ik, 
 

Hoogachtend 
 
 
 
 
 

A.M.L. van Rooij 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 

 
 
Een kopie van dit verzoekschrift  heb ik laten toekomen aan: 

- Alle leden van het hoogst verantwoordelijk raadscollege van de gemeente Zonhoven.  
- Belgisch Staatshoofd Z.K.H. Koning Albert II (info@premier.fed.be); 
- Elio Di Rupio, Eerste Minister van België (info@premier.fed.be); 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2010-aangetekende-verzending-asiel-minister-milquet-raad-van-state-nederland-en-belgie.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_II_of_Belgium
mailto:info@premier.fed.be
mailto:info@premier.fed.be
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/sopn-verkiezingen-debat/hantekening ad van rooij.png?attredirects=0
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- Sabine de Bethune, Voorzitster Senaat van België (debethune@presidium.senate.be);  
- De Griffier van het Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-court.be); 
- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 

Kansen (milquet@ibz.fgov.be);  
- Laurette Onkelinx, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid (info@laurette-onkelinx.be); 
- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie (min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be); 
- Maggie De Block Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (info.maggiedeblock@ibz.fgov.be);  
- Federaal Procureur des Konings Johan Delmulle (federaal.parket@just.fgov.be)  

 
Bijlagen 
Dit verzoekschrift bevat de producties 1. t/m 43 met het volgende aantal pagina’s: 
 

Productie 1. ( 1 blz.) 
Productie 2. ( 1 blz.) 
Productie 3. ( 2 blz.) 
Productie 4. ( 1 blz.) 
Productie 5. ( 1 blz.) 
 

Productie 6.  ( 1 blz.) 
Productie 7.  ( 1 blz.) 
Productie 8.  ( 10 blz.) 
Productie 9.  ( 9 blz.) 
Productie 10. ( 10 blz.) 
 

Productie 11. ( 3 blz.) 
Productie 12. ( 1 blz.) 
Productie 13. ( 2 blz.) 
 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Ondanks deze wetenschap heeft Ellen De Wolf, Dienst Vreemdelingenzaken, namens de 
Staatssecretaris Maggie De Block Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie 
en Armoedebestrijding letterlijk het volgende beslist (zie productie C):  
 

Koninkrijk België                                                                                BIJLAGE 20 

Provincie:                                                                                           (bijgewerkt 14/05/2008) 
Arrondissement: 
Gemeente: 3520 Zonhoven 
Ref: 7599310  

 
(Voorzijde) 

BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 
HET GRONDGEBIED TE VERLATEN (1) 

 
In uitvoering van artikel 51. § 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
wordt de aanvraag voor een verklaring van inschrijving, die op 14.01.2013  werd ingediend door: 
van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, Nationaliteit: Nederland : Geboortedatum: 20.09.1955, 
Geboortepolaats: Boxtel, Identificatienummer in het Rijksregister : 055092051011, Verblijvende te 
Hazendansweg, 36A 3520 ZONHOVEN 

 
om de volgende reden geweigerd: 

1
     

                  
o Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als burger van de Unie; Betrokkene deed op 14.01.2013 een anvraag tot verklaring 
van inschrijving in functie van haar echtgenoot overeenkomstig art. 40bis, §2, 1

e
 van de wet 

van 15.12.1980. Gezien het verblijfsrecht aan de echtgenoot van betrokkene (de heer van 
Rooij Adrianus nr. 53.03.10 603-37) diende te worden geweigerd, kan uiteraard het 
verblijfsrecht aan betrokkene evenmin worden toegestaan. 

 
Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgeboed van het Rijk te verlaten binnen de 30 
dagen. 

 
Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationalitietsbewijs.     

 
        Te Brussel, op 23.01.213 
  Voor de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Intgratie 
 
        Ellen De Wolf 

attache   
STEMPEL  

mailto:debethune@presidium.senate.be
mailto:griffie@const-court.be
mailto:milquet@ibz.fgov.be
mailto:info@laurette-onkelinx.be
mailto:min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be
mailto:info.maggiedeblock@ibz.fgov.be
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-oktober-2011-verzoek-belgisch-paspoort.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-november-2011-besluit-gemeente-zonhoven-afwijzing-inschrijving-bevolkingsregister.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-december-2010-huurovereenkomst-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2013-factuur-wooncentrale-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/4-december-1993-diploma-hts-en-kiho-en-europese-erkenning.pdf
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
https://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/europees-erkend-safety-manager
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-april-2009-proces-verbaal-van-aangifte-robert-van-den-biggelaar.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-september-2009-proces-verbaal-tegen-wim-dortu.pdf
http://groepzuid.nl/GZ/wp-content/uploads/2007/05/bijlage-21.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-september-2010-arrestatiebevel-ad-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-juli-2012-brief-federaal-procureur-delmulle.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/26-mei-2010-aangetekende-verzending-asiel-minister-milquet-raad-van-state-nederland-en-belgie.pdf
http://www.maggiedeblock.be/
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-januari-2013-beslissing-staatssecretaris-de-block-asielaanvraag-fam-van-rooij.pdf


 
© 13 

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

 

Op grond van bovengenoemde feiten is onmiskenbaar feitelijk komen vast te staan dat met 
bovengenoemd besluit Ellen De Wolf, namens de Staatssecretaris Maggie De Block Staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, valsheid in geschrift heeft 
gepleegd. Mijn man heeft u daarover al eerder bij e-mail van op de hoogte gebracht, waarop u op 28 
februari 2013 (11:25 uur) letterlijk als volgt heeft gereageerd:  
 

Van: info maggiedeblock <info.maggiedeblock@ibz.fgov.be> 
Datum: 28 februari 2013 11:25 
Onderwerp: Uw mail 
Aan: "ekc.avanrooij@gmail.com" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 

Geachte, 
  

Ik heb uw mail met veel aandacht gelezen. 
  

Gelet op het feit dat het gaat over een individueel dossier, heb ik uw schrijven overgemaakt aan 
mijn administratie, de Dienst Vreemdelingenzaken, met de vraag uw verzoek te willen 
onderzoeken en u op de hoogte te houden van het gevolg dat eraan wordt verleend. 

  
Hopend u hiermee van dienst te zijn geweest, teken ik, 

  
met de meeste hoogachting, 

  
------------------------------------- 
Maggie DE BLOCK 
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 
Boulevard de Waterloo laan 115 
1000 Brussel – 1000 Bruxelles 
Tel  02/542.80.11 

 

Daarmee heeft u aan mijn man kenbaar gemaakt dat u deze zaak intern in onderzoek heeft.  
Ik verzoek u dan ook om dit verzoekschrift d.d. 23 april 2013, als ook uw beslissing daarop, toe te 
voegen aan het door u opgestarte reeds lopende onderzoek en mij dat per kerend schrijven schriftelijk 
te bevestigen. Tevens verzoek ik u om ook mij van de voorgang op de hoogte te houden.  
 
Bovengenoemde feitelijk bewezen misdrijven, onder verantwoordelijkheid van De Belgische Staat, 
worden met de dag erger omdat er al maar liefst 3 jaar lang in strijd met de Belgische Grondwet en 
onderliggende wetten is gehandeld wat in de volgende bewijsstukken feitelijk wordt bewezen:  
 
Bijgevoegd vindt u het door burgemeester Johny de Raeve van Zonhoven op 8 april 2013 aan mijn 
man A.M.L. van Rooij uitgereikte “Bijzonder Verblijfsdocument” (zie productie D): Ik verzoek u kennis 
te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u als 
verantwoordelijk Staatsecretaris gericht. In dat document staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

KONINKRIJK BELGIE       BIJLAGE 35 
       RECTO  (bijgewerkt 01/06/2007) 

Provincie : Limburg 
Arrondissement : Hasselt 
Gemeente : Zonhoven 

 
BIJZONDER VERBLIJFSDOCUMENT 

 
 
 

Afgegeven in toepassing van artikel 111 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1991 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
vervangen bij het koninklijk besluit van 27 april 2007. 

 
 
 

https://sites.google.com/site/ncfactueel/aan-burgemeester-en-schepenen-van-de-gemeente-zonhoven
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/8-april-2013-bijzonder-verblijfsdocument-aml-van-rooij-zonhoven.pdf
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In uitvoering van de  
onderrichtingen van { de gemachtigde van de minister van binnenlandse zaken (1) (2) 

 
is de genaamde van Rooij Adrianus Marius 
Lambertus……………………………………………………………..……., 
geboren te Sint Oedenrode/Nederland, op 
10/03/1953…………………………………………………..……………., 
van Nederland……………………………………………………………………..………….nationaliteit, 
verblijvende te Zonhoven, Hazendansweg 
36/A000………………………………………………….……………………, 
gemachtigd in het Rijk te verblijven in afwachting dat op zijn verzoek tot herziening is beschikt. 
Onderhavig document dekt zijn verblijf tot 
08/05/2013…………………………………………………………………, 

 
Dit document is geenszins een identiteitsbewijs noch een nationaliteitsbewijs. 

 
 

   Te Zonhoven, op 08/04/2013…………………... 
       
   De Burgemeester of zijn gemachtigde, 
   VR. DE BURGEMEESTER 
   DE GEMACHTIGDE BEAMBTE 
   ART.126 GEMEENTEWET 

 
   Christel Smeets 

 
Dit document heeft Christel Smeets (als gemachtigde van Burgemeester Johny De Raeve) aan mijn 
man A.M.L. van Rooij uitgereikt met de hierboven beschreven feiten aan voorkennis en heeft daarmee 
een zeer ernstig misdrijf gepleegd, waarvan aanvullende strafaangifte zal worden gedaan in de zaak 
die hierover in onderzoek is bij het Federaal Parket te Brussel onder Referte: FD30.99.15-12 LP-mw.  
  
Bijgevoegd vindt u ook de door u namens de De Belgische Staat door Advocaat: Meester Edda 
MATTERNE, kantoor houdend te 1000 Brussel, Lakensestraat 123 bus 1, neergelegde NOTA MET 
OPMERKINGEN d.d. 3 april 2013 aan de Eerste Voorzitter, de Voorzitter, de Kamervoorzitter en de 
Dames en Heren rechters bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (zie productie E). Ik verzoek 
u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens 
aan u als verantwoordelijk Staatssecretaris gericht . In dat document staat letterlijk het volgende 
geschreven: 

 
 

N O T A  M E T  O P M E R K I N G E N 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aan de Eerste Voorzitter, de Voorzitter, de Kamervoorzitters en de Dames en Heren rechters bij 
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

 KENMERKEN: 

 
R.V.V. rolnummer 121.746 
Dienst Vreemdelingenzaken 7.599.310 
Advocaat 13/0808 

 

 VOOR: 

 
DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor asiel en migratie, 
maatschappelijke integratie en armoedebestrijding, Dienst Vreemdelingenzaken, 
Antwerpsesteenweg, 59b, 1000 Brussel. 

 
VERWERENDE PARTIJ 

 
Advocaat: Meester Edda MATTERNE, kantoor houdend te 1000 Brussel, Lakensestraat 123 
Bus 1. 

 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Staat
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-april-2013-nota-met-opmerkingen-belgische-staat-asiel-beroep.pdf


 
© 15 

 TEGEN: 

 
De Heer Van Rooij Adrianus Marius Lambertus, van Nederlandse nationaliteit, geboren op 
10/03/1953 en Mevrouw Van Rooij Van Nunen J.E.M., van Nederlandse nationaliteit, wonende 
te 3520 ZONHOVEN, Hazendansweg, 36A, met keuze van woonplaats in het kantoor van de 
advocaat. 

 
II. MET BETREKKING TOT DE FEITEN 
___________________________________________________________________________ 
 
Verzoeker legde d.d. 15 oktober 2012 een aanvraag af voor een verklaring van inschrijving als 
houder van toereikende bestaansmiddelen. 

 
Verzoekster diende d.d. 14 januari 2013 een aanvraag in voor een verklaring van inschrijving als 
echtgenoot van verzoeker. 

 
Op 23 januari 2013 werd de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met 
bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) genomen. 

 
Dat is thans de bestreden beslissing. 

 
IV. HET MOEILIJK TE HERSTELLEN ERNSTIG NADEEL 
__________________________________________________________________________ 

  
Verzoekende partij toont niet aan de hand van voldoende precieze en nauwkeurige gegevens aan, 
als gevolg van de bestreden beslissing, een nadeel te ondervinden dat moeilijk te herstellen is, 
dat persoonlijk is, dat niet aan haar zelf te wijten is en dat niet louter hypothetisch is. 

 
OM DEZE REDENEN, 
BEHAGE HET DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 
De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring te verwerpen. 
Kosten ten laste van de verzoekende partij. 

  
      

Voor verwerende partij, 
                                                         Mr. Edda-Matterne,                              

 
Maandag 1 april 2013 

 
In deze NOTA MET OPMERKINGEN heeft advocaat mr. Edda-Matterne namens DE BELGISCHE 
STAAT, gezien bovengenoemde feiten en gezien de inhoud van ons beroepschrift d.d. 25 februari 
2013 (kenmerk: EKC/250213/bas), met voorbedachten rade valsheid in geschrifte gepleegd met het 
oogmerk de zware grensoverschrijdende misdaad vanuit Nederland naar België daarmee behulpzaam 
te zijn en bij mij en mijn man al ons inkomen, geld en eigendommen te stelen. Als bewijs daarvoor 
vindt u bijgevoegd ons beroepschrift d.d. 25 februari 2013 aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (zie productie F). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die 
inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u als verantwoordelijk 
Staatssecretaris gericht .  
 
De bij dit beroepschrift d.d. 25 februari 2013 behorende stukken betreffen de ordners 1 en 2 met 
daarin een 13-tal tabs aan bijlagen verdeeld over beide ordners met het volgende aantal pagina’s: 
 

Ordner 1 Ordner 2 
Achter Tab 1. ( 4 blz.)  
Achter Tab 2. ( 5 blz.)   
Achter Tab 3. ( 156 blz.)   
Achter Tab 4. ( 143 blz.)   
Achter Tab 5. ( 1 blz.)   
Achter Tab 6. ( 22 blz.)   
 

Achter Tab 7.   ( 331 blz.)   
Achter Tab 8.   ( 33 blz.)  
Achter Tab 9.   ( 68 blz.)   
Achter Tab 10. ( 3 blz.)   
Achter Tab 11. ( 5 blz.)   
Achter Tab 12. ( 6 blz.) 
Achter Tab 13. ( 3 blz.)   
Achter Tab 14. ( 1 blz.)  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Staat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Staat
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-februari-2013-beroepschrift-asielaanvraag-ad-en-annelies-van-rooij.pdf
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Ik verzoek u om een kopie van die 2 ordners op te vragen bij Voorzitter A. DE SMET van de Raad 
voor Vreemdelingenbetwistingen, Gaucheretstraat 92-94 1030 Brussel die dit beroepschrift in 
behandeling heeft genomen en ook de inhoud van de stukken in die twee ordners hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen en tevens aan u als verantwoordelijk Staatssecretaris gericht.  
    
Hoe ernstig deze vanuit Nederland grensoverschrijdende misdaad door toedoen van DE BELGISCHE 
STAAT al maar liefst drie jaar lang op mij en mijn man te keer heeft kunnen gaan kunt u lezen in de 
hieronder door Gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN, Thonissenlaan 55, 3500 Te Hasselt op 15 maart 
2013 gedane BETEKENING - AKTE VAN AFGIFTE in opdracht van F.M. van de Hoek en A.M.E. 
Kneepkens, wonende te Vught op verzoek van Meester  MESUT Tasci, Gerechtsdeurwaarder in de 
associatie GROENEWEGEN & PARTNERS, met standplaat te Arnhem, Nieuwe Oeverstraat, 33-1, 
overhandigd aan A.M.L. van Rooij op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven als natuurlijk 
persoon en als zaakvoerder van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. Betreffend betekend exploot van 
Gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN vindt u bijgevoegd. (zie productie G). Ik verzoek u kennis te 
nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u als 
verantwoordelijk Staatsecretaris gericht. In betreffend door Gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN op 15 
maart 2013 gedane BETEKENING - AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A244362-16) staat letterlijk het 
volgende geschreven: 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Jan BEELEN 
Gerechtsdeurwaarder 
Bv Bvba J.B.G. 
KBO 0869.884.914 
Thonissenlaan 25 
3500 Hasselt 
HAYS DX 3506 HDE 
 
Tel. 011/22.78.13 
Fax 011/22.78.17 
studie@gerechtsdeurwaarderbeelen.be 
         ref dos A24362-13 vw 
          eerste blad 

BETEKENING – AKTE VAN AFGIFTE 
 

AFSCHRIFT 
  Het jaar tweeduizend dertien, op vijftien maart 
   Op verzoek van : 
 

Meester MESUT Tasci, Gerechtsdeurwaarder in de associatie GROENEWEGEN & 
PARTNERS, met standplaats te ARNHEM, Nieuwe Oeverstraat, 33-1, 

VRIJ 
Die handelt op vraag van de heer VAN HOEK Fransiscus, Martinus, wonende te NL-
VUGHT \ NEDERLAND, en Mevrouw KNEEPKENS Adrienne, Marie, Ellse, beide 
samenwonende te NL-VUGHT \ NEDERLAND. 

 
Heb ik ondergetekende Raf Smeets, plaatsvervanger van Jan Beelen, 
Gerechtsdeurwaarder ter standplaats Hasselt, er kantoorhoudende Thonissenlaan 25 

 
Betekend en samen met een dubbel van mijn exploot, gelaten aan : 
de Heer VAN ROOIJ Adrianus, Marius, Lambertus, zaakvoerder (industrie – diensten), 
geboren te Sint-Oedenrode (Nederland) op 10/03/1953, wonende te 3520 ZONHOVEN, 
Hazendansweg, 36 / A000, 

 
VOOR ONTVANGST 
  Zodat ik het afschrift, waarvoor niet werd getekend voor ontvangst,………… 
  heb achtergelaten onder gesloten omslag overeenkomstig art. 38 §1 van hetzelfde  
  Wetboek. 
 

het voor betekende partij bestemde afschrift van het exploot betekend door Ewoud 
BOUWMEESTER, toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder, werkzaam op het kantoor 
van bovenvermelde gerechtsdeurwaarder, de dato 07/03/2013, houdende aanzegging, 
hierbij overgenomen, zowel in mijn origineel als in mijn afschrift op het tweede tot en met 
het derde blad als volgt : 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Staat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Staat
http://www.gdwhasselt.be/gerechtsdeurwaarders.php
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-maart-2013-betekening-jan-beelen-van-hoek.pdf
mailto:studie@gerechtsdeurwaarderbeelen.be
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AFSCHRIFT 
De heer A.M.L. van Rooij 
Hazendansweg 36a 
3520 Zonhoven         (286/566) 
 

====================================================================================== 
Dossier: 241200494/COR/cor, Deze zaak wordt behandeld door Mw. C. Kooistra, Telnr.: 
(059)2383106, uw Dossier Online: voor inzage, reactie(s) en betalingen ga naar 
www.groenewegen.com en klik op “Dossier Online”(inlogcode: 821360) 

====================================================================================== 
 
Heden, de zevende maart –tweeduizenddertien. 
 
Op verzoek van Franciscus Martinus van Hoek en Adrienne Ellse Kneepkens, beiden wonende te Vught, 
verder te noemen rekwirante, die voor deze zaak woonplaats kiest te Assen aan de Amerikaweg 2 op het 
kantoor van Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders B.V., terwijl – voor zover nodig – mede 
woonplaats wordt gekozen op het kantoor van de hierna genoemde gerechtsdeurwaarder. 
 

Heb ik, EWOUD BOUWMEESTER, als toegevoegd kandidaat-gerechts- 
deurwaarder werkzaam ten kantore van MESUT TASCI, gerechtsdeur- 

    waarder met plaats van vestiging Arnhem, beiden woonplaats hebbende 
   en kantoorhoudende aldaar aan de Nieuwe Oeverstraat 33-1; 

 
A A N : 

 
1. Adrianus Marius Lambertus van Rooij, geboren 10 maart 1953, verder te noemen gerekwireerde, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, doch wonende te 3520 Zonhoven aan het adres 
Hazendansweg 36 A te België, uit krachte van de EG-verordening 1393/2007 van de Raad van de 
Europese Unie van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, twee afschriften dezes, met 
het ingevulde formulier als bedoeld in artikel 4 van voornoemde verordening, per aangetekende post 
verzonden aan: 
 
Jan Beelen Gerechtsdeurwaarder 
Thonissenlaan 25 
3500 HASSELT, BELGIE 
 
Met het verzoek om een afschrift van deze betekening/aanzegging aan gerekwireerde te betekenen op de 
wijze als omschreven onder 5.1 van voornoemd formulier, 
 
Er is geen vertaling van de stukken bijgevoegd daar de gerekwireerde de Nederlandse taal begrijpt, 
 
Terwijl voorts nog een afschrift dezes door mij (t.k.)-gerechtsdeurwaarder, per reguliere post onverwijld 
aan gerekwireerde wordt toegezonden op zijn voormeld woonadres, 
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd 
en kantoorhoudende te SINT-OEDENRODE (5491 XD) aan het adres ’t Achterom 9-A, verder te noemen 
gerekwireerde, aldaar aan dat adres mijn exploot doende en afschrift van dit exploot latende aan: 

 
Aan wie reeds is of nog zal worden betekend 

 
voormeld adres in gesloten envelop  met daarop de vermeldingen als wettelijk voorgeschreven, omdat ik 
aldaar niemand aantrof aan wie rechtsgeldig afschrift kon worden gelaten;    
           drh.ggk. 

 
A A N G E Z E G D : 

 
dat het totaal openstaand saldo, inclusief rente en kosten, momenteel bedraagt  
€ 51.835,26 en rekwirante zich uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt; 
 
dat deze aanzegging geschiedt opdat gerekwireerden kennis dragen van de vordering van rekwirante en 
meer in het bijzonder teneinde te verhinderen dat de rechten en aanspraken van rekwirante door verjaring 
worden getroffen; 
 
dat gerekwireerden ook na het verstrijken van de verjaringstermijn – welke verjaring hierbij is gestuit – er 
rekening mee dienen te houden dat gerekwireerden de beschikking houden over eventuele gegevens en 
bewijsmateriaal, waarmee gerekwireerden zich tegen een mogelijkerwijs door rekwirante alsnog 
ingestelde vordering behoorlijk kunnen verweren. 

http://www.groenewegen.com/


 
© 18 

De kosten van dit exploot, die voor rekening van rekwirante blijven, zijn: 
 
Aanzegging  €           60,26 
Informatiekosten €  1,63 
   ----------------- 
   €           61,89 
Toeslag BTW-schade €           13,00 
   ----------------- 
Totaal   €           74,89 
 
De eisende partij(en kan (kunnen) de BTW niet verrekenen in de zin van de Wet op de Omzet-belasting 
1968, zodat de kosten van dit exploot zijn verhoogd met een toeslag, gelijk aan het tarief van de 
omzetbelasting. 
 
Doende deze betekening ten zulken einde als naar recht, tot onderrichting en kennisgeving en onder alle 
voorbehoud, zonder enige nadelige erkenning, conform art. 4 van de Verordening (EG) Nr. 1393/2007 van 
de Raad van de Europese Unie van 13/11/2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten 
van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken. 
 
En opdat betekende partij hiervan niet onwetend zou zijn, heb ik deze, zijnde en sprekende zoals gezegd, 
afschrift dezer gelaten, zonodig onder gesloten omslag, overeenkomstig de voorschriften der wet. 
 
Waarvan akte,- 
 
Kosten: honderd vijfendertig euro (135,00 EUR) 
       De Gerechtsdeurwaarder, 
       Raf Smeets, plaatsvervanger van 
       Jan Beelen  
 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
Deze BETEKENING - AKTE VAN AFGIFTE was niet voorzien van een rechtsgeldige uitspraak, 
beschikking, vonnis of arrest, die is gebaseerd op een rechtsgeldige dagvaarding van A.M.L. van 
Rooij als natuurlijk persoon en als zaakvoerder van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., welk er 
onmogelijk kan zijn omdat mijn man als politiek vluchteling vanaf 21 april 2010 al maar liefst meer dan 
drie jaar onafgebroken in België verblijft.  
 
Hoe extreem ver deze vanuit Nederland grensoverschrijdende misdaad door toedoen van DE 
BELGISCHE STAAT al maar liefst drie jaar lang op mij en mijn man te keer heeft kunnen gaan kunt u 
lezen in de hieronder door Gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN, Thonissenlaan 55, 3500 te Hasselt op 
19 april 2013 gedane BETEKENING - AKTE VAN AFGIFTE in opdracht van F.M. van de Hoek en 
A.M.E. Kneepkens, wonende te Vught op verzoek van Meester  MESUT Tasci, Gerechtsdeurwaarder 
in de associatie GROENEWEGEN & PARTNERS, met standplaat te Arnhem, Nieuwe Oeverstraat, 33-
1, overhandigd aan A.M.L. van Rooij op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven als 
natuurlijk persoon en als zaakvoerder van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. Betreffend betekend 
exploot van Gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN vindt u bijgevoegd (zie productie H). Ik verzoek u 
kennis te nemen van de inhoud, die inhoud als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u 
als verantwoordelijk Staatsecretaris gericht. In betreffend door Gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN op 
15 maart 2013 gedane BETEKENING - AKTE VAN AFGIFTE (ref dos A244362-16) staat letterlijk het 
volgende geschreven: 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Jan Beelen 
Gerechtsdeurwaarder 
Bv Bvba J.B.G. 
KBO 0869.884.914 
Thonissenlaan 25 
3500 Hasselt 
HAYS DX 3506 HDE 
 
Tel. 011/22.78.13 
Fax 011/22.78.17 
studie@gerechtsdeurwaarderbeelen.be 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Staat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Staat
http://www.gdwhasselt.be/gerechtsdeurwaarders.php
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-betekening-jan-belen-van-hoek.pdf
mailto:studie@gerechtsdeurwaarderbeelen.be
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         ref dos A24362-13 ni 
          eerste blad 

BETEKENING – AKTE VAN AFGIFTE 
AFSCHRIFT 
  Het jaar tweeduizend dertien, op negentien april 
 
   Op verzoek van : 
 

Meester NIËNHAUS, Jos, Peter, Marius  GROENEWEGEN & PARTNERS, 
Gerechtsdeurwaarders, kantoorhoudende te 9400 AL ASSEN \ NEDERLAND Amerikaweg 
2, 

VRIJ 
Die handelt op vraag van de heer VAN HOEK Fransiscus, Martinus, en Mevrouw VAN 
HOEK -- KNEEPKENS Adrienne, Marie, Elise, samenwonende te VUGHT \ NEDERLAND. 

 
Heb ik ondergetekende Raf Smeets, plaatsvervanger van Jan Beelen, 
Gerechtsdeurwaarder ter standplaats Hasselt, er kantoorhoudende Thonissenlaan 25 

 
Betekend en samen met een dubbel van mijn exploot, gelaten aan : 
de Heer VAN ROOIJ Adrianus, Marius, Lambertus, zaakvoerder (industrie – diensten) 
(zelfst.), geboren te Sint-Oedenrode (Nederland) op 10/03/1953, wonende te 3520 
ZONHOVEN, Hazendansweg, 36 / A000, 
 
waar ik het afschrift niet ter hand kon stellen overeenkomstig de artikels 33 tot 35 van het 
Gerechtelijk Wetboek 

 
VOOR ONTVANGST 
  Zodat ik het afschrift, waarvoor niet werd getekend voor ontvangst om 12.16 uur 
  heb achtergelaten onder gesloten omslag overeenkomstig art. 38 §1 van hetzelfde  
  Wetboek. 
 

het voor betekende partij bestemde afschrift van het exploot betekend door Udo MEIJER, 
toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder, werkzaam ten kantore van Meester Jos 
NIËNHAUS gerechtsdeurwaarder te ASSEN, de dato 10/04/2013, houdende betekening 
van een proces-verbaal van executoriaal beslag op onroerend goed dd. 08/04/2013, 
hierbij overgenomen zowel in mijn origineel als in mijn afschrift op het tweede tot en met 
zesde blad als volgt : 
 

AFSCHRIFT 
De heer A.M.L. van Rooij 
Hazendansweg 36a 
3520 Zonhoven         (286/566) 
 

====================================================================================== 
Dossier: 241200494/COR/cor, Deze zaak wordt behandeld door Mw. C. Kooistra, Telnr.: 
(059)2383106, uw Dossier Online: voor inzage, reactie(s) en betalingen ga naar 
www.groenewegen.com en klik op “Dossier Online”(inlogcode: 821360) 

====================================================================================== 
 
Heden, de tiende april –tweeduizenddertien. 
 
Op verzoek van Franciscus Martinus van Hoek en Adrienne Marie Elise van Hoek-Kneepkens, beiden 
wonende te Vught, verder te noemen rekwiranten, die voor deze zaak woonplaats kiest te Assen aan de 
Amerikaweg 2 op het kantoor van Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders B.V., terwijl – voor 
zover nodig – mede woonplaats wordt gekozen op het kantoor van de hierna genoemde 
gerechtsdeurwaarder. 
 

Heb ik, UDO MEIJER, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder  
   werkzaam op het kantoor van JOS PETER MARIUS NIËNHAUS, 

 gerechtsdeurwaarder met plaats van vestiging Assen, beiden kantoor 
   houdende te Assen aan de Amerikaweg 2; 

 
A A N : 

 
1. Adrianus Marius Lambertus van Rooij, geboren 10 maart 1953, verder te noemen gerekwireerde, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, doch wonende te 3520 Zonhoven aan het adres 
Hazendansweg 36 A te België, uit krachte van de EG-verordening 1393/2007 van de Raad van de 

http://www.groenewegen.com/
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Europese Unie van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, twee afschriften dezes, met 
het ingevulde formulier als voornoemde verordening, per aangetekende post verzonden aan: 
 
Jan Beelen Gerechtsdeurwaarder 
Thonissenlaan 25 
3500 HASSELT 
BELGIE 
 
Met het verzoek om een afschrift van deze betekening/aanzegging aan gerekwireerde te betekenen op de 
wijze als omschreven onder 5.1 van voornoemd formulier, 
 
Er is geen vertaling van de stukken bijgevoegd daar de gerekwireerde de Nederlandse taal begrijpt, 
 
Terwijl voorts nog een afschrift dezes door mij (t.k.)-gerechtsdeurwaarder, per reguliere post onverwijld 
aan gerekwireerde wordt toegezonden op zijn voormeld woonadres, 
 
2. Johanna Elisabeth Maria van Nunen, geboren 20 september 1955, wonende te SINT-OEDENRODE, 
gemeente EINDHOVEN  (5491 XD) aan het adres ’t Achterom 9-A, verder te noemen gerekwireerde, aldaar 
mijn exploot doende en afschrift van dit exploot en van na te melden proces-verbaal van beslag latende 
aan: 

Aan wie reeds is of nog zal worden betekend 
 

B E T E K E N D : 
 

een proces-verbaal van (tgv.knd.-)gerechtsdeurwaarder Udo Meijer te Assen d.d. 8 april 2013, 
ingeschreven in het Landelijk Openbaar Register Deel 3 d.d. 8 april 2013 waarbij op verzoek van 
rekwiranten en ten laste van gerekwireerden de daarin omschreven onroerende zaken in executoriaal 
beslag zijn genomen. 
 
Deze betekening geschiedt ter voldoening aan de wettelijke bepalingen. 
 
 
De kosten van dit exploot zijn: 
 
Bet. Exec. Beslag o.z.  € 64,95 
Informatiekosten  € 10,50 
    ----------------- 
    €           75,45 
Toeslag BTW-schade  €           15,84 
    ----------------- 
Totaal    €           91,29 
 
De eisende partij(en kan (kunnen) de BTW niet verrekenen in de zin van de Wet op de Omzet-belasting 
1968, zodat de kosten van dit exploot zijn verhoogd met een toeslag, gelijk aan het tarief van de 
omzetbelasting. 
 
Dossier 241200494/COR/cor, Deze zaak wordt behandeld door Mw. C. Kooistra, Telnr.: (059)2383106 
Heden, ACHT APRIL TWEEDUIZENDDERTIEN. 
 
Op verzoek van Franciscus Martinus van Hoek en Adrienne Marie Elise van Hoek-Kneepkens, beiden 
wonende te Vught, verder te noemen rekwiranten, die voor deze zaak woonplaats kiest te Assen aan de 
Amerikaweg 2 op het kantoor van Groenewegen en Partners Gerechtsdeurwaarders B.V., terwijl – voor 
zover nodig – mede woonplaats wordt gekozen op het kantoor van de hierna genoemde 
gerechtsdeurwaarder 
 
Heb ik, UDO MEIJER, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam op het kantoor van JOS 
PETER MARIUS NIËNHAUS, gerechtsdeurwaarder met plaats van vestiging Assen, beiden kantoor 
houdende te Assen aan de Amerikaweg 2; 

 
uit kracht van de grosse van een vonnis door de rechtbank te ’S-HERTOGENBOSCH, sector civiel, 
gewezen op 25 juli 2012 alsmede van een herstelvonnis daarop de dato 1 augustus 2012; in de zaak van 
rekwiranten als eisers en ondermeer Adrianus Marius Lambertus van Rooij, geboren op 10 maart 1953, 
wonende te 3520 ZONHOVEN, BELGIE, aan het adres Hazendansweg 36 A, als gedaagde, hierna te 
noemen gerekwireerde, welke titels aan gerekwireerde zijn betekend met gelijktijdig bevel om binnen de 
in dat exploot genoemde termijn aan de inhoud daarvan te voldoen, waaraan evenwel geen gevolg is 
gegeven. 
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IN EXECUTORIAAL BESLAG GENOMEN : 
 

1. De onroerende zaak met als kadastrale omschrijving TERREIN (AKKERBOUW), staande en 
gelegen te SINT-OEDENRODE, aan het adres ’t Achterom, coördinaten 157399-398308, kadastraal 
bekend gemeente SINT OEDENRODE, sectie P, nummer 508, ter grootte van 34 are en 25 
centiare; 

2. De onroerende zaak met als kadastrale omschrijving TERREIN (AKKERBOUW), staande en 
gelegen te SINT-OEDENRODE, aan het adres ’t Achterom, coördinaten 157357-398040, kadastraal 
bekend gemeente SINT OEDENRODE, sectie P, nummer 509, ter grootte van 3 hectare, 1 are en 
55 centiare; 

3. De onroerende zaak met als kadastrale omschrijving TERREIN (AKKERBOUW), staande en 
gelegen te SINT-OEDENRODE, aan het adres ’t Achterom, coördinaten 157433-398166, kadastraal 
bekend gemeente SINT OEDENRODE, sectie P, nummer 510, ter grootte van 1 hectare 23 are en 
15 centiare; 

4. De onroerende zaak met als kadastrale omschrijving TERREIN (AKKERBOUW), staande en 
gelegen te SINT-OEDENRODE, aan het adres ’t Achterom, coördinaten 157452-397903, kadastraal 
bekend gemeente SINT OEDENRODE, sectie P, nummer 516, ter grootte van 53 are en 50 
centiare; 

5. De onroerende zaak met als kadastrale omschrijving TERREIN (AKKERBOUW), staande en 
gelegen te SINT-OEDENRODE, aan het adres ’t Achterom, coördinaten 157385-397893, kadastraal 
bekend gemeente SINT OEDENRODE, sectie P, nummer 517, ter grootte van 52 are en 85 
centiare; 

6. De onroerende zaak met als kadastrale omschrijving WONEN staande en gelegen te SINT-
OEDENRODE, aan het adres ’t Achterom 9, kadastraal bekend gemeente SINT OEDENRODE, 
sectie P, nummer 525, ter grootte van 8 are; 

7. De onroerende zaak met als kadastrale omschrijving BEDRIJVIGHEID (AGRARISCH) TERREIN 
(AKKERBOUW), staande en gelegen te SINT-OEDENRODE, aan het adres ’t Achterom 9 A, , 
kadastraal bekend gemeente SINT OEDENRODE, sectie P, nummer 526, ter grootte van 73 are en 
40 centiare; 

 
Welke onroerende zaken in eigendom toebehoren aan gerekwireerde, voornoemd. 
 
Om bij verdere weigering van gerekwireerde(n) om aan voormeld bevel tot betaling te voldoen, te 
worden verkocht ten overstaan van een nader aan te wijzen notaris. 
 
De totale vordering waarvoor dit beslag wordt gelegd, bedraagt per heden € 51.852,22, exclusief 
verdere rente en kosten. 
 
De kosten van dit proces-verbaal zijn: 
 
Proces-verbaal  € 138,63 
Kadastraal recht  €    62,00 

    ------------------- 
    €           200,63 
       Toeslag BTW-schade €              29,11 (Alleen exploot belast) 
    ------------------- 
       Totaal   €           229,74 
 
Rekwirant(e)(n) kan (kunnen) de BTW niet verrekenen in de zin van de Wet op de Omzet-belasting 1968, 
Zodat de kosten van dit proces-verbaal zullen worden verhoogd met een toeslag, gelijk aan het tarief van 
de omzetbelasting. 

 
    UDO MEIJER 
    (tgv.knd.-)gerechtsdeurwaarder. 
 
De ondergetekende, MARCELLO FREDERIK ALEXANDER  
DRIESENAAR, gerechtsdeurwaarder, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam aan 
de Admiraal de Ruijterweg 21, verklaart hiermede, dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste 
weergave is van het stuk waarvan het een afschrift is. 
 
Utrecht, 08/04/2013. 

 
 Doende deze betekening ten zulken einde als naar recht, tot onderrichting en kennisgeving en 
onder alle voorbehoud, zonder enige nadelige erkenning, conform art. 4 van de Verordening (EG) 
Nr. 1393/2007 van de Raad van de Europese Unie van 13/11/2007 inzake de betekening en de 
kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in 
handelszaken. 
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En opdat betekende partij hiervan niet onwetend zou zijn, heb ik deze, zijnde en sprekende zoals 
gezegd, afschrift dezer gelaten, zonodig onder gesloten omslag, overeenkomstig de 
voorschriften der wet. 

 
Waarvan akte,- 
 

Registratierechten – Toepassing van artikel 8bis van het W. Reg. 
Registratierecht : VRIJ 

 
Kosten BTW inbegrepen: honderd vijfendertig euro (135,00 EUR) 
 
       De Gerechtsdeurwaarder, 
       Raf Smeets, plaatsvervanger van 
       Jan Beelen                                        

 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

Ook deze BETEKENING - AKTE VAN AFGIFTE was niet voorzien van een rechtsgeldige uitspraak, 
beschikking, vonnis of arrest, die is gebaseerd op een rechtsgeldige dagvaarding van A.M.L. van 
Rooij als natuurlijk persoon en als zaakvoerder van het Ecologisch Kennis Centrum B.V., welk er 
onmogelijk kan zijn omdat mijn man als politiek vluchteling vanaf 21 april 2010 al maar liefst meer dan 
drie jaar onafgebroken in België verblijft.  
  
Dit heeft kunnen gebeuren omdat DE BELGISCHE STAAT, ondanks het maar liefst meer dan drie jaar 
lang onafgebroken verblijf van mijn man op Belgisch grondgebied, aan hem nog steeds geen geldig 
Belgisch identiteitsbewijs heeft verstrekt. Als gevolg daarvan is gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN 
enkel een postbode die op grond van valselijk opgemaakte beschikkingen, vonnissen of arresten 
vanuit Nederland dienst doet als doorgeefluik voor de grensoverschrijdende afvalmaffia om bij mijn 
man, zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V., zijn Van Rooij Holding B.V. en zijn Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” al zijn geld, eigendommen en (toekomstige) inkomsten te stelen en daarmee 
ook al mijn eigendommen af te nemen omdat ik in gemeenschap van goederen met mijn man ben 
getrouwd.  
 
Als DE BELGISCHE STAAT binnen uiterlijk zes maanden na 21 april 2010 (op 21 oktober 2010) het 
Belgische identiteitsbewijs aan mijn man A.M.L. van Rooij had verstrekt , waartoe DE BELGISCHE 
STAAT wettelijk verplicht was, dan had gerechtsdeurwaarder Jan BEELEN nooit zo’n doorgeefluik 
voor de grensoverschrijdende afvalmaffia vanuit Nederland kunnen zijn. Dit omdat hij dan had moeten 
handelen in overeenstemming met art. 509 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betekent dat aan zijn 
bovengenoemde op 15 maart 2013 en 19 april 2013 gedane BETEKENING – AKTE VAN AFGIFTEN  
een rechtsgeldige uitspraak van de rechtbank had moeten zitten, waarop die exploten gebaseerd zijn. 
Daarmee is DE BELGISCHE STAAT onmiskenbaar verantwoordelijk en aansprakelijk voor het stelen 
van al mijn geld, inkomen, roerende en onroerende eigendommen, als ook die van mijn man A.M.L. 
van Rooij, zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van Rooij Holding B.V. en Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’.  
 
Daarmee is DE BELGISCHE STAAT, onder verantwoordelijkheid van Staatssecretaris Maggie De 
Block, feitelijk aan het hoofd komen te staan van ’s-werelds grootste criminele organisatie die zich met 
behulp van de door Koning Albert II benoemde gerechtsdeurwaarders door Nederland laat gebruiken 
om sluipmoordende chemische genocide te plegen op 7000.000.000 wereldbewoners.  De oorzaak 
daarvan zit hem in het volgende feitelijke gegevens:  
 
Op 10 september 1944 nam de ministerraad kennis van het politiek testament van Leopold III, door 
de koning als een publiek manifest opgesteld in januari –maart 1944. Leopold gaf hierin een 
verantwoording van zijn optreden naast politieke krachtlijnen voor de naoorlog en vroeg van zijn 
ministers een publiek mea culpa, een knieval voor hun gedrag en “vergissingen” in de eerste 
oorlogsmaanden. Pierlot las waarschijnlijk enkel het hoofdstuk 7 voor, waarin Leopold zijn ministers de 
schuldbekentenis en voor zichzelf eerherstel en de “noodzakelijke genoegdoening” eiste.  
Dit testament waarin de vorst zijn ervaringen uit de jaren 1930 en het begin van de oorlog staande 
hield sloeg in als een bom. Zij bezorgden het document terug aan zijn dragers en gedroegen zich 
alsof er niets was. (Bron: Het boek “August-Edmond De Schrijver, 1898- 1991 politieke biografie van 
een gentleman-staatsman ISBN 9058671518).  
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Dit betekent dat Premier Hubert Pierlot de hoofstukken 1 t/m 6 en 8 uit het “politiek 
testament” van Leopold III niet heeft voorgelezen aan de ministerraad en ook niet aan 
het Belgische publiek ter kennis heeft gebracht, terwijl het een publiek manifest 
betrof. Omdat dit “politiek testament” onlosmakelijk zit verbonden aan koning Leopold 
III (zie foto) en op 10 september 1944 op Belgisch Grondgebied was, betekent dat 
ingevolge de Belgische Grondwet vanaf die datum alle in Londen gesloten verdragen 
zijn verworpen.   
 
Op 21 oktober 1943 heeft Paul Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de 
Koning der Belgen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het 
Groothertogdom Luxemburg de Monetaire Overeenkomst gesloten. Deze ondertekening heeft Paul- 
Henri Spaak gedaan zonder machtiging of toestemming van Koning Leopold III in strijd met zijn latere  
“politiek testament” van 25 januari 1944, waarin alle in Londen gesloten verdragen zijn verworpen.  
  
Op 5 september 1944 heeft Paul-Henri Spaak te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de 
Koning der Belgen de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst ondertekend. Deze 
ondertekening heeft Paul Henri Spaak gedaan zonder machtiging of toestemming van de koning in 
strijd met het “politiek testament” van 25 januari 1944 van koning Leopold III, waarin hij alle in Londen 
gesloten verdragen heeft verworpen. 
  
Ondanks deze voorkennis bij alle Belgische federale regeringen vanaf 10 september 1944 tot op 
heden, heeft geen enkele regering uitvoering gegeven aan het “politiek testament” van 25 januari 
1944 van koning Leopold III en is men verder gegaan op bovengenoemde in Londen in strijd met de 
Belgische Grondwet  gesloten Verdragen (overeenkomsten) van 21 oktober 1943 en 5 september 
1944 met Nederland en Luxemburg. Dat heeft tot gevolg gehad dat onder leiding van dezelfde Paul-
Henri Spaak, de toenmalige Belgische minister van Buitenlandse zaken, een comité is opgericht om 
onderzoek te doen naar de eenwording van de Europese markt. In april 1956 heeft het Comité twee 
voorstellen gedaan over “de invoering van een algemene gemeenschappelijke markt” en “de 
oprichting van een Gemeenschap voor atoomenergie”. Op 25 maart 1957 werd met het ondertekenen 
van “het EEG-verdrag” of “het Verdrag van Rome” de Europese Economische Gemeenschap (EEG) 
opgericht. Het verdrag van Rome is door de deelnemende landen: België, (Bondsrepubliek) Duitsland, 
Italië, Luxemburg en Nederland geratificeerd en per 1 januari 1958 in werking getreden. Namens 
België werd dit “ EEG-verdrag” ondertekend door Paul-Henri Spaak en Jean-Charles Snoy et 
d'Oppuers. Kort voor het verdrag werd ondertekend stond Robert Rothschild naast Paul-Henri Spaak 
te staren op het Forum Romanum in Rome, toen Spaak zei:  ik denk dat we het Romeinse Rijk 
hebben hersteld zonder een enkel schot te hebben afgevuurd.  
 
Op het in samenwerking met Robert Rothschild per 1 januari 1958 in werking getreden “Verdrag van 
Rome” volgde het “Verdrag van Maastricht” welke op 1 november 1993 in werking is getreden. In het 
Verdrag van Maastricht  werd onder andere bepaald dat er een Economische en Monetaire Unie 
(EMU) gevormd zou worden, met een gemeenschappelijke munteenheid, die de 'euro' genoemd zou 
worden. Voor de invoering van de monetaire unie werd een Europese begrotingsdiscipline 
afgesproken, de zogenaamde "Maastrichtnorm".  
 
Verder werd er een kader ontworpen voor de toekomstige politieke en economische eenmaking. Het 
verdrag werd ondertekend door België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, 
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Het verdrag werd in 1997 
gewijzigd door het Verdrag van Amsterdam, in 2001 door het Verdrag van Nice en in 2007 door het 
Verdrag van Lissabon, welke per 1 december 2009 in werking is getreden. Heden is gebleken dat de 
gevolgen daarvan  rampzalig zijn voor België, voor Europa en voor de rest van de Wereld. Enkel de 
Belgische Federale Overheid is in de mogelijkheid om samen met het Belgische Grondwettelijke Hof 
en de Verenigde Naties een ramp van een omvang, waarin zo’n 90% van 7000.000.000 
wereldbewoners worden vernietigd, te voorkomen door per direct  uitvoering te geven aan het 
“politiek testament” van koning Leopold III, waartoe België al vanaf 10 september 1944 Grondwettelijk 
verplicht is.   
 
Daarmee zal direct een einde komen aan het onder de dekmantel van “Agenda 21” onbeperkt 
vergiftigen en beproeven van mensen, dieren en planten waarmee de (vanaf 1992) in gang gezette 
depopulatie van zo’n 90 % wereldbewoners kan worden voorkomen. 
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Daarmee komt tevens een einde aan de maar liefst vanaf 28 mei 1940 (73 jaar lang) voortdurende 
gijzeling van de opvolgende Belgische koningen Leopold III, Boudewijn en Albert II. Dit als waardering 
voor Koning Albert I die zijn leven voor het behoud van de soevereiniteit van België heeft opgeofferd 
(zie foto’s hieronder):  
 

 
 
Daarmee ontstaat vanuit België een nieuwe wereldeconomie waarin nieuwe technologieën als de 
Nuloptie-technologie van Edelchemie en natuurlijke producten als flaraxin niet langer meer worden 
geboycot en hun wereld reddende werk doen.  
 
Daaruit zal een nieuwe wereld ontstaan zonder oorlog waarin onze kinderen en kleinkinderen vanuit 
liefde voor elkaar een menswaardig bestaan zullen hebben.  

 
Met bovengenoemde bewijsstukken is feitelijk komen vast te staan dat mijn man 
A.M.L. van Rooij (zie foto) op 21 april 2010 nooit als politiek vluchteling naar België 
had behoeven te vluchten als de Belgische federale regering op 10 september 1944 
uitvoering had gegeven aan het “politiek testament” van koning Leopold III.  
Dit betekent dat De BELGISCHE STAAT daarmee alles had kunnen voorkomen wat 
ik met mijn gezin al maar liefst 26 jaar lang hebben moeten meemaken.  
 

De Belgische Staat kan alle schade verhalen op de veroorzaker, zijnde de Nederlandse gemeente 
Sint-Oedenrode, omdat die mijn man A.M.L. van Rooij niet heeft uitgeschreven uit haar Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA) waartoe zij wettelijk verplicht waren.  
 
Aan namens de BELGISCHE STAAT verantwoordelijke Staatsecretaris Maggie De Block voor Asiel 
en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding wil ik dan ook vragen om aan onze al 
maar liefst 26 jaar lang voortdurende lijdensweg voor het behoud van het leven op aarde abrupt een 
einde te maken en op grond van bovengenoemde feiten het volgende te beslissen:  
 

I. Dat het door Ellen De Wolf, Dienst Vreemdelingenzaken, namens de Staatssecretaris Maggie 
De Block Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede-
bestrijding valselijk opgemaakt besluit d.d. 23 januari 2013 (ref: 7599310) per direct wordt 
ingetrokken als ook de daarmee samenhangende lopende rechtszaak onder rolnummer: 
121.746 die bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in behandeling is genomen.  
 

II. Dat de BELGISCHE STAAT aan mij (J.E.M. van Rooij van Nunen) en mijn man A.M.L. van 
Rooij per direct een electronische E+kaart verstrekt op het adres Hazendansweg 36A te 
Zonhoven waar wij al vanaf 1 januari 2011 onze hoofdverblijfplaats hebben en mijn man als 
Unieburger vanaf 21 april 2010 duurzaam in België verblijft en daarmee heden meer dan drie 
jaar ononderbroken legaal verblijft in België.    
 

III. Dat de BELGISCHE STAAT alle bij mij (J.E.M. van Rooij van Nunen) en mijn man A.M.L. van 
Rooij, zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V., zijn Van Rooij Holding B.V. en onze Camping en 
Pensionstal “Dommeldal” aangerichte schade vergoedt die het gevolg is van het feit dat de 
BELGISCHE STAAT aan ons niet binnen zes maanden na onze aanvraag van politiek asiel 
d.d. 6 mei 2010 een electronische E+kaart heeft verstrekt voor verblijf van onbepaalde duur in 
België. De BELGISCHE STAAT kan vervolgens al die schade op de veroorzaker verhalen, 
zijnde de Publiekelijke rechtspersoon Gemeente Sint-Oedenrode, namens deze burgemeester 
en wethouders, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode (Nederland).  
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In hoopvolle afwachting van een spoedige bevrijdende beslissing, verblijf ik, 
 
Hoogachtend  
 
 

 
 
J.E.M. van Rooij van Nunen 
Hazendansweg 36A,  
3520 Zonhoven  
 

 Een kopie van dit verzoekschrift  heb ik laten toekomen aan: 
 

- Alle leden van de verantwoordelijke Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.   
- Belgisch Staatshoofd Z.K.H. Koning Albert II (info@premier.fed.be); 
- Elio Di Rupio, Eerste Minister van België (info@premier.fed.be); 
- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 

(milquet@ibz.fgov.be);  
- Annemie Turtelboom, Belgisch Minister van Justitie (min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be 
- Laurette Onkelinx, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

(info@laurette-onkelinx.be); 
- Pieter De Crem, Vice-Eerste Minister van Landsverdediging (info@mod.mil.be);  
- Didier Reynders, Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Europese Zaken (contact.reynders@diplobel.fed.be); 
- Johan Vande Lanotte, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee 

(info@vandelanotte.fed.be); 
- Alexander De Croo, Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen ( info@pensioenminister.be); 
- Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw (info@laruelle.fgov.be);  
- Olivier Chastel, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging 

(olivier.chastel@chastel.fed.be);  
- Monica De Coninck, Minister van Werk (info@deconinck.belgium.be); 
- Jean-Pascal Labille, Minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking 

(info.labille@diplobel.fed.be); 
- Koen Geens, Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken (info@ckfin.be); 
- Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister 

van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan 
de Eerste Minister (info@wathelet.fed.be); 

- Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast 
met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
en Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid (courard@minsoc.fed.be);  

- Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en 
Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister 
van Financiën, belast met Ambtenarenzaken (info@sevais.belgium.be);  

- Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, 
toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken 
(info@bogaert.belgium.be);  

- John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan 
de Eerste Minister (info@crombez.fed.be); 

- Sabine de Bethune, Voorzitster Senaat van België (debethune@presidium.senate.be);  
- De Griffier van het Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-court.be); 
- Federaal Procureur des Konings Johan Delmulle (federaal.parket@just.fgov.be);  
- Rik Palmans , Deken van Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (rik.palmans@skynet.be);  
- Het Katholiek Nieuwsblad te ’s-Hertogenbosch (Redactie@katholieknieuwsblad.nl, 

henk@katholieknieuwsblad.nl ); 
- No Cancer Foundation te Hasselt (nocancerfoundation@gmail.com); 
- Het Echte Nieuws te Oostburg (henkn@hetechtenieuws.org);  
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Bijbehorende producties A t/m H en 1 t/m 13 kunt u vinden in de volgende link op internet: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-april-2013-verzoekschrift-van-jem-van-rooij-van-nunen-aan-
staatssecretaris-maggie-de-block.pdf  

en van daaruit op uw computer uitprinten en toevoegen aan uw dossier.  
 
Ik sommeer u dan ook om deze door u uitgeprinte producties A t/m H en 1 t/m 13 toe te voegen aan 
uw dossier, die als herhaald en ingelast te beschouwen en volledig mee te betrekken in uw hopelijk 
eerste onafhankelijke advies.        
 
 
Verzoek om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met een artikel 3:1 Awb - besluit 
een kopie van de vanaf 2 mei tot en met 8 mei 2013 ter inzage gelegde stukken  te verstrekken: 
 
De door uw commissie vanaf 2 mei tot en met 8 mei 2013 ter inzage gelegde stukken kan ik niet 
komen inzien omdat ik dan door toedoen van burgemeester Peter Maas door bijvoorbeeld Mies en  
Robert van den Biggelaar word vermoord, die voor eerdere pogingen daartoe door de gemeente Sint-
Oedenrode daarvoor op een indirecte wijze al met honderden duizenden euro’s zijn beloond.  
Dit alles is het gevolg van uw jarenlange niet onafhankelijke adviezen, onder voorzitterschap van mr. 
drs. J.A.J. Vugts, waarvoor alle leden van de Commissie Bezwaarschriften van Sint-Oedenrode vanuit 
de gemeente Sint-Oedenrode rijkelijk zijn beloond.  
 
Vanwege het feit dat u als niet onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften van Sint-Oedenrode 
wettelijk verplicht bent om aan mij een kopie te laten toekomen van alle in het dossier liggende 
stukken en verplicht bent mij in de gelegenheid te stellen daarop inhoudelijk te reageren zonder het 
risico te lopen om vermoord te worden alvorens de zaak in behandeling te nemen, verzoek ik uw 
commissie (als zelfstandig rechtspersoon) om met een artikel 3:1 Awb besluit een kopie van alle in het 
dossier liggende stukken te laten toekomen op mijn domicilie adres Hazendansweg 36A, 3520 te 
Zonhoven in België.  
 
Tevens verzoek ik uw niet onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften van Sint-Oedenrode om de 
behandeling van de zitting uit te stellen tot vier weken na het moment ik van uw commissie een kopie 
heb ontvangen van alle in het dossier liggende stukken, waaronder de reactie van burgemeester en 
wethouders op mijn bezwaarschrift d.d. 10 maart 2010, op mijn domicilie adres Hazendansweg 36A, 
3520 te Zonhoven in België zodat ik daarop vóór de behandeling te zitting inhoudelijk kan reageren.  
 

 
Schadeaansprakelijkstelling van de rechtspersoon “Commissie Bezwaarschriften van de 
Gemeente Sint-Oedenrode”.  
 
Hierbij stel ik de rechtspersoon “Commissie Bezwaarschriften van de Gemeente Sint-Oedenrode”  
(die over een eigen rechtspersoonlijkheid beschikt) verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade 
die het aanricht met een fout advies, waarachter het college van burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode zich vervolgens weer verschuilt om hun zware misdrijven tegen A.M.L. van Rooij en 
zijn familie te kunnen blijven voortzetten, zoals zij dat onder voorzitterschap van mr. drs. J.A.J. Vugts, 
Kastanjelaan 3, 5076EA Haaren al meer dan 10 jaar lang hebben kunnen doen.  
 
In afwachting op uw artikel 3 Awb besluit op mijn bovengenoemd verzoek op grond van de Wet 
openbaarheid van bestuur en schriftelijke bevestiging van het uitstellen van de behandeling ter zitting 
tot vier weken na toezending van de dossierstukken op mijn domicilieadres Hazendansweg 36A, 3520 
te Zonhoven in België, verblijf ik; 
 
Hoogachtend  
 
 
 
A.M.L van Rooij  
 
PS: Om persoonlijke veiligheidsredenen zal dit geschrift via internet openbaar worden gemaakt.  
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