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Aan: Voorzitter Marc Justaert 
van de Raad van bestuur  
van de Christelijke Mutualiteit (CM)  
Haachtsesteenweg 579  
PB 40 1031 Brussel  
(marc.justaert@cm.be en ziekenzorg@cm.be) 

 

 

 
Verzoek om op grond van de in dit verzoekschrift genoemde feiten op een zo’n kort mogelijke 
termijn (vóór 5 mei 2014) te beslissen dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, vanaf 1 
januari 2011 wonende op hun hoofdverblijfplaats 36A, 3520 Zonhoven (België), zich kunnen 
aansluiten bij de Christelijke Mutualiteit in Zonhoven.   

 
Kopie aan onder meer:  

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

- Koen Geens, Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken (info@ckfin.minfin.be);  
- Elio Di Rupo, Eerste Minister van de Belgische Federale regering (info@premier.fed.be); 
- Registratiekantoor van de gemeente Zonhoven (kant.reg.houthalen-helchter@minfin.fed.be);  
- Philip Willekens, Directeur-generaal, Algemene Directie Veiligheid en Preventie ( vps@ibz.fgov.be ); 

- Jérôme Glorie, Directeur-generaal, van de Civiele Veiligheid (edwin.vandereecken@ibz.fgov.be en 
elke.meert@ibz.fgov.be);  

- Veronique Baptist, Dienstchef belastingdienst Hasselt (veronique.baptist@minfin.fed.be); 
- Federaal procureur des konings Johan Delmulle (federaal.parket@just.fgov.be); 
- Yves Liégeois procureur-generaal parket Antwerpen (srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be)  
- Griffie Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-court.be); 
- Eef L'hoest, Kabinetschef politie HAZODI te Hasselt (kabinetschef@hazodi.be);  
- Philip Pirard, korpschef Politiezone HAZODI te Hasselt (korpschef@hazodi.be); 

- Theo Houben ,Teamchef politie HAZODI te Zonhoven ( info@hazodi.be en politie@hazodi.be);  
- Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie (info@aigpol.be);  
- Limburgse Wooncentrale te Hasselt, t.a.v. de directeur (info@lwc.be); 
- EDF Luminus NV, t.a.v. de directeur (info@luminus.be en corporate@edfluminus.be); 
- De Watergroep, t.a.v. de directeur (info@dewatergroep.be en info.limburg@dewatergroep.be); 
- Telenet N.V., t.a.v. de directeur (info@telenet.be);  
- Belfius Insurance NV, t.a.v. de directeur (info@belfius-insurance.be);  
- Firma Jeritherm, t.a.v. de directeur (jeritherm@telenet.be);  

- No Cancer Foundation te Hasselt (nocancerfoundation@gmail.com); 
 

((bevat 5 pagina’s met 12 producties (188 blz.) aan bijlagen, totaal: 193 blz. ) 

  
                                              Zonhoven 28 april 2014 
 
Geachte Voorzitter Marc Justaert,  
 
De volgende ondergetekende personen: 

- A.M.L. van Rooij,  
- J.E.M. van Rooij van Nunen (is echtgenote van A.M.L. van Rooij die met hun huwelijk voor de 

Wet en de Rooms-Katholieke kerk aan elkaar zijn verbonden),  
wonen al vanaf 1 januari 2011 onafgebroken in België binnen de gemeente Zonhoven op hun  
hoofdverblijfplaats in de woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.  
 
Als gevolg van grensoverschrijdende misdaad weigert burgemeester Johny De Raeve (Open Vld) van 
de gemeente Zonhoven ons al maar liefst vanaf 1 januari 2011 (3,4 jaar lang) in te schrijven in het 
Belgische rijksregister ondanks het feit dat wij vanaf die tijd beschikken over een op 21 december 
2010 via Century21, Axion Vastgoed bvba, Heuvenstraat 23, B-3520 Zonhoven tussen Drilleux Davy 
(verhuurder) en Ad van Rooij (huurder) gesloten huurovereenkomst, volgens de Belgische Huurwet op 
31 januari 2011 geregistreerd door inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de gemeente 
Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren en wij altijd aan onze betalingsverplichtingen 
hebben voldaan (zie productie 2);  
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Om die reden hebben de personen met de volgende hoofdverblijfplaats: 

- A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België.  
- J.E.M. van Rooij van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België.  

bij e-mail d.d. 10 april 2014 (10:26 uur) de hieronder ingelaste sommatiebrief laten uitgaan aan 
verantwoordelijk burgemeester Johny De Raeve te Zonhoven (Open Vld): 
 

 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 10 april 2014 10:26 
Onderwerp: Sommatie aan burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven om op grond van 
de hieronder bijgevoegde “Gronden van deze sommatie” met bijbehorend 12-tal producties 
aan feitelijke onderbouw vóór uiterlijk 12 april 2014 daarop te hebben beslist 
Aan: "burgemeester@zonhoven.be" <burgemeester@zonhoven.be>, 
secretaris@zonhoven.be 
Cc: kant.reg.houthalen-helchter@minfin.fed.be, vps@ibz.fgov.be, edwin.vandereecken@ibz.fgov.be, 

elke.meert@ibz.fgov.be, "milquet@ibz.fgov.be" <milquet@ibz.fgov.be>, "joelle.milquet@ibz.fgov.be" 
<joelle.milquet@ibz.fgov.be>, "info@ckfin.minfin.be" <info@ckfin.minfin.be>, "info@premier.fed.be" 
<info@premier.fed.be>, veronique.baptist@minfin.fed.be, parquet fédéral 
<federaal.parket@just.fgov.be>, "srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be" 
<srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be>, "griffie@const-court.be" <griffie@const-court.be>, 
"korpschef@hazodi.be" <korpschef@hazodi.be>, kabinetschef@hazodi.be, info@hazodi.be, 

politie@hazodi.be, info@aigpol.be, info@lwc.be, info@luminus.be, corporate@edfluminus.be, 
info@dewatergroep.be, info.limburg@dewatergroep.be, info@telenet.be, info@belfius-insurance.be, 
jeritherm@telenet.be, NCF Whistleblowers <nocancerfoundation@gmail.com> 
 
 
Geachte burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven  
 
De volgende natuurlijke personen: 

- A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (B);  
- J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 te 

Zonhoven (B); 
sommeren burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven om op grond van de hieronder 
bijgevoegde  “Gronden van deze sommatie” met bijbehorend 12-tal producties aan feitelijke 
onderbouw vóór uiterlijk 12 april 2014 daarop te hebben beslist: 
 

De gronden van deze sommatie: 
 
Voor de gronden van deze sommatie vindt u de gehele met handtekeningen voorziene 
(uitprintbare) sommatiebrief d.d. 9 april 2014 bijgevoegd op de volgende webpagina op 
internet:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-april-2014-sommatie-aan-burgemeester-johny-
de-raeve-van-zonhoven.pdf  

 
De bij deze sommatie behorende 12 producties aan feitelijke en wettelijke onderbouw vindt u 
hieronder (uitprintbaar) bijgevoegd:  
 

1. (Productie 1) Klacht d.d. 1 april 2014, met bijbehorend 27-tal producties, van A.M.L. 
van Rooij en De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, aan DE EUROPESE 
OMBUDSVROUW, vertegenwoordigd door Emily O'Reilly, 1 avenue du Président 
Robert Schuman, BP 403 F-67001 Strasbourg tegen DE BELGISCHE STAAT, 
namens deze vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en 
Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen (40 blz.); 

 
2. (Productie 2) De op 21 december 2010 via Century21, Axion Vastgoed bvba, 

Heuvenstraat 23, B-3520 Zonhoven tussen Drilleux Davy (verhuurder) en Ad van 
Rooij (huurder) gesloten huurovereenkomst, volgens de Belgische Huurwet op 31 
januari 2011 geregistreerd door inspecteur P. Broux op het registratiekantoor van de 
gemeente Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren (6 blz.);  
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3. (Productie 3) Het op 09/01/2014 door gemachtigd ambtenaar Yolande Wouters van 
de gemeente Zonhoven valselijk opgemaakte “BEWIJS VAN BEWONING” van de 
woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (1 blz.); 

4. (Productie 4) Afschrift dd. 28/02/2014 van het Nederlandse Rijksregister van A.M.L. 
van Rooij met de adresgegevens wonende in de woning Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (2 blz.); 

5. (Productie 5) De brief d.d. 6 april 2011 (ref: III/32/1459/11) die Directeur-generaal 
Luc Vanneste van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft laten 
uitgaan aan alle colleges van Burgemeester en Schepenen in België met als 
onderwerp “Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens in het 
Rijksregister van de natuurlijke personen – IT251: Datum bijwerking 
hoofdverblijfplaats”. Informatiebrochure “Stemrecht voor de Europese burgers die 
verblijven in België” (3 blz.);  

6. (Productie 6) Arrest in Cassatie van de Hoge Raad der Nederlanden d.d. 10 juni 
2011 met als nummer ECLI:NL:HR:2011:BQ7623 waarin is beslist dat vanuit de 
Belastingwetgeving bij niet duurzaam gescheiden levende echtgenoten slechts één 
woning als hoofdverblijf in aanmerking genomen kan worden (3 blz.); 

7. (Productie 7) De door gerechtsdeurwaarder Peter DEMONT in opdracht van 
gerechtsdeurwaarder Frank JENNEN, Kempische Steenweg 10, 3500 Hasselt, 
betekende dagvaarding die M.A.C. (Mies) van den Biggelaar en A.J.P. Essens vanuit 
hun illegale woning op het adres ’t Achterom 5A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL) heeft 
laten uitgaan aan A.M.L. van Rooij, wonende Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(B)(77 blz.); 

8. (Productie 8) De door gerechtsdeurwaarder Peter DEMONT in opdracht van 
gerechtsdeurwaarder Frank JENNEN, Kempische Steenweg 10, 3500 Hasselt, 
betekend valselijk verkregen verstekvonnis van de rechtbank Oost-Brabant (NL) 
onder zaaknummer / rolnummer: C/01/269494/KG ZA 13-695 (16 blz.); 

9. (Productie 9) De door OMERUS gerechtsdeurwaarders te Hasselt in opdracht van 
A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (als 
onbewoond geregistreerd in het Belgische rijksregister) betekende dagvaarding in 
kort geding aan M.A.C. (Mies) van den Biggelaar en A.J.P. Essens op hun illegale 
woning op het adres ’t Achterom 5A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL) (20 blz.); 

10. (Productie 10) Vonnis d.d. 20 maart 2014 nummer: A.R. nr. 14/63/C  van de 
rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt (4 blz.); 

11. (Productie 11) Aangetekende brief van mr. G.B.J.M. Janssens (Geeraeds Van den 
Dungen Advocaten te ’s-Hertogenbosch), de door Achmea Rechtsbijstand betaalde 
advocaat van M.A.C. van den Biggelaar, aan A.M.L. van Rooij op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (4 blz.); 

12. (Productie 12) Verzoekschrift tot het nemen van een besluit d.d. 10 maart 2014, met 
bijbehorend 9-tal producties, van A.M.L. van Rooij en De Groenen, afdeling Sint-
Oedenrode, aan DE BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door Joëlle Milquet, 
Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen 
(12 blz.); 

 
Op grond van de hierboven bijgevoegde  “Gronden van deze sommatie”  met bijbehorend 12-
tal producties aan feitelijke onderbouw sommeren wij burgemeester Johny De Raeve van 
Zonhoven om  vóór uiterlijk 12 april 2014 te hebben beslist: 
 

I. dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen vóór uiterlijk 19 april 2014 in het 
Belgische rijksregister zijn ingeschreven waarin staat vermeld dat A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 hun hoofdverblijfplaats hebben op 
hun woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven; 

 
II. dat vóór uiterlijk 19 april 2014 een Belgische E-kaart is verstrekt aan A.M.L. van Rooij 

en J.E.M. van Rooij van Nunen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven; 
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III. dat vóór uiterlijk 19 april 2014 een machtiging vanuit de gemeente Zonhoven is 
verstrekt aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, waarmee het 
kiesrecht is verkregen om op 25 mei 2014 te kunnen kiezen voor het Europese 
Parlement en de Federale en Vlaamse regeringen in België.  
 

IV. dat de gemeente Zonhoven vóór uiterlijk 19 april 2014 een bedrag van € 32.609,16 
op de Belfius rekening IBAN BE71 0635 1061 1469 ten name van Adrianus van Rooij 
heeft bijgeschreven om A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen van de 
eerste levensbehoeften te voorzien.  
 

V. dat de gemeente Zonhoven alle schade zowel materieel, immaterieel, financieel, 
gezondheid, als ook emotioneel - die het vanaf 1 januari 2011 tot op heden heeft 
aangericht bij A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, zijn 
familie, als ook zijn Nederlandse ondernemingen Camping en Pensionstal 
‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de politieke 
partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode - die het gevolg zijn van het niet vanaf 1 
januari 2011 inschrijven van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen in het 
Belgische rijksregister en het niet verkrijgen van de onlosmakelijk daaraan verbonden 
Belgische E-kaart vanaf 1 januari 2011, zullen vergoeden. De betaling van die schade 
dient te gebeuren nadat de hoogte daarvan is vastgesteld door een of meerdere in 
België erkende deskundigen;  
 

In afwachting van de hierboven gesommeerde beslissing van burgemeester Johny De Raeve 
van Zonhoven op de hoofdverblijfplaats van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vóór uiterlijk 12 april 2014 verblijven wij; 
 
Hoogachtend; 
   
A.M.L. van Rooij                                                         J.E.M. van Rooij van Nunen           
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.                   Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.  
Tel: 011758676 (vast) 0484749360 (mobiel) 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com     
 

  
Ondanks bovengenoemde sommatiebrief d.d. 10 april 2014 aan burgemeester Johny De Raeve van 
Zonhoven om daarop vóór uiterlijk 12 april 2014  te beslissen, hebben wij heden (14 dagen later) 
daarop nog geen enkele reactie mogen ontvangen, waarmee de boze opzet van burgemeester Johny 
de Raeve van Zonhoven feitelijk is bewezen.         
 
Met de kennis van de inhoud van deze sommatiebrief (d.d. 10 april 2014 aan burgemeester Johny De 
Raeve van Zonhoven) bij korpschef Philip Pirard van de politiezone HAZODI, heeft in opdracht van 
dezelfde korpschef Philip Pirard zijn wijkagent Geert Maes op 19 april 2014 om 13.30 uur een vonnis 
van de Rechtbank Oost-Brabant (NL) aan A.M.L. van Rooij en/of J.E.M. van Rooij van Nunen moeten 
overhandigen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België, met de 
voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen als gevolg van 
bovengenoemd door burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven gepleegde misdrijf dit juridisch 
niet mochten aannemen.  
 
Tegen dit in opdracht van korpschef Philip Pirard niet correct optreden van wijkagent Geert Maes 
hebben wij bij e-mail d.d. 19 april 2014 (18:36 uur) dan ook een klacht ingediend bij korpschef Philip 
Pirard. Betreffende klacht met bijbehorende 12 producties vindt u bijgevoegd op de volgende 
webpagina op internet:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2014-klacht-tegen-politie-optreden-geert-maes-
hazodi-in-zonhoven.pdf  

 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud van die klacht en die als herhaald en ingelast te 
beschouwen.  
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Nu wijkagent Geert Maes in opdracht van korpschef Philip Pirard van de politiezone HAZODI heeft 
geconstateerd dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen op 19 april 2014 om 13.30 uur 
nog steeds wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, is 
burgemeester Johny De Raeve (Open Vld) van Zonhoven wettelijk verplicht om vanaf dat moment 
het Belgische rijksregister overeenkomstig deze door wijkagent Geert Maes geconstateerde waarheid 
te (laten) corrigeren, wat betekent dat hij in het Belgische rijksregister de volgende tekst moet laten 
opnemen: 
 

 
Wijkagent Geert Maes van politiezone HAZODI in Zonhoven heeft op 19 april 2014 om 13.30 
uur geconstateerd dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen nog steeds wonen op 
hun hoofdverblijfplaats 36A, 3520 Zonhoven (Belgie), overeenkomstig hun op 31 januari 2011 
door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, Vredelaan 
20, 3530 Houthalen-Helchteren geregistreerde huurcontract (zie productie 2).  
 

 
Burgemeester Johny De Raeve (Open Vld) van Zonhoven is wettelijk verplicht om het Belgische 
rijksregister aan te passen overeenkomstig bovengenoemde door wijkagent Geert Maes op 19 april 
2014 om 13.30 uur geconstateerde bevindingen maar weigert dat bewust om zijn al 3,4 jaar lang in 
samenspanning met anderen tegen A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen gepleegde 
grensoverschrijdende misdrijven van de meest ernstige soort te kunnen blijven voortzetten.    
 
Als gevolg daarvan hebben wij (door toedoen van burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven) ons 
al vanaf 1 januari 2011 (3,4 jaar lang) niet kunnen aansluiten bij de Belgische ziekenfondsen of 
mutualiteiten, waardoor de Belgische Staat onze sociale zekerheid maar liefst al 3,4 jaar lang heeft 
afgenomen.  
 
In Vlaanderen bestaat sinds 1 oktober 2001 een wettelijk verplichte zorgverzekering voor alle 
inwoners van Vlaanderen, waaronder A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen. Om aan te 
sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering moeten wij lid worden bij één van de 7 erkende zorgkassen in 
Vlaanderen. Als gevolg van het feit dat burgemeester Johny De Raeve (Open Vld) van Zonhoven 
vanwege zijn hulp aan grensoverschrijdende misdaad vanuit Nederland ons al maar liefst 3,4 jaar lang 
weigert in te schrijven in het Belgische rijksregister verplicht hij ons om al 3,4 jaar lang deze in 
Vlaanderen verplichte zorgverzekering te overtreden en verblijven wij al die tijd in België zonder enige 
ziektekostenverzekering met alle gezondheidsschadelijke gevolgen vandien. 
 
Omdat wij zijn getrouwd voor Rooms-Katholieke kerk vinden wij dat de Christelijk Mutualiteiten-
Zorgkas het beste bij onze levensbeschouwingen past.  
 
Wij richten aan de raad van bestuur van de Christelijke Mutualiteit, voor deze voorzitter Marc Justaert, 
dan ook het verzoek om met in achtneming van bovengenoemde feiten op een zo’n kort mogelijke 
termijn (vóór 5 mei 2014) te beslissen dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen zich 
kunnen aansluiten bij de Christelijke Mutualiteit in Zonhoven.      
 
In afwachting van uw zo spoedig mogelijke beslissing op dit verzoekschrift om aansluiting bij de 
Christelijke Mutualiteit van de volgende personen: 

- A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België.  
- J.E.M. van Rooij van Nunen, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België.  

overeenkomstig bovengenoemde op 19 april 2014 om 13.30 uur door wijkagent Geert Maes van de 
politiezone HAZODI geconstateerde bevindingen verblijven wij;   

 
Hoogachtend;  
   
 
 
 
A.M.L. van Rooij                                                                 J.E.M. van Rooij van Nunen  
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven.                           Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven. 
Tel: 011758676 (vast) 0484749360 (mobiel) 
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com   

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com

