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Aan: Partijbestuur Open- VLD met Voorzitter  Gwendolyn 
Rutten (zie foto) (gwendolyn.rutten@aarschot.be), 
Diestsesteenweg 320 - 3202 Rillaar (tel: 016 0317) met de 
volgende bestuursleden: 

- Maggie DE BLOCK (info.maggiedeblock@ibz.fgov.be) 
- Alexander DE CROO (info@pensioenminister.be) 
- Annemie TURTELBOOM (min.annemie.turtelboom@just.fgov.be) 
- Mathias DE CLERCQ (schepen.declercq@gent.be) 
- Karel DE GUCHT (Karel.DE-GUCHT@ec.europa.eu) 
- Herman DE CROO (herman@decroo-desguin.be) 
- Patrick DEWAEL (patrick.dewael@stadtongeren.be) 
- Marino KEULEN (marino.keulen@lanaken.be) 
- Dirk STERCKX (dsterckx1@telenet.be) 
- Bart SOMERS (burgemeester@mechelen.be) 
- Dirk VAN MECHELEN (dirk.vanmechelen@kapellen.be) 
- Guy VANHENGEL (info@vanhengel.irisnet.be) 
- Patricia CEYSENS (patricia.ceysens@leuven.be) 
- Jean-Jacques DE GUCHT (jjdegucht@gmail.com) 
- Bart TOMMELEIN (bart.tommelein@oostende.be) 
- Vincent VAN QUICKENBORNE 

(vincent.van.quickenborne@kortrijk.be) 
- Annemie NEYTS-UYTTEBROECK (annemie.neyts-

uyttebroeck@europarl.europa.eu) 
- Rik DAEMS (rik.daems@skynet.be) 
- Sas van ROUVEROIJ (sas.van.rouveroij@gent.be) 
- Hilde VAUTMANS (hilde.vautmans@telenet.be) 
- Julien MEGANCK (meganck.julien@scarlet.be) 
- Yolande AVONTROODT (yolande.avontroodt@telenet.be) 
- Georges LENSSEN (georges.lenssen@skynet.be) 
- Hilde BRUGGEMAN (hilde.bruggeman@skynet.be) 
- Geert VERSNICK (geert.versnick@gent.be) 
- Ella DE NEVE (ella.deneve@merchtem.be) 
- Ann SOMERS (ann.somers@haacht.be) 
- Elke CARETTE (elke.carette@west-vlaanderen.be) 
- Emmily TALPE  (emmily@talpeconsult.be) 

 

 

 

 

 
Van: A.M.L. van Rooij   
Hazendansweg 36A,  3520 te Zonhoven 
(e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com) 
Tel: +32 (0) 484749360 
 
A.M.L. van Rooij heeft op 21 april 2010 als politiek 
vluchteling Nederland moeten verlaten om door toedoen 
van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode in 
Nederland niet te worden vermoord in navolging van Pim 
Fortuyn. De daadwerkelijke veroorzaker is Cees van 
Rossum.   
 
A.M.L. van Rooij heeft om die reden mede namens J.E.M. 
van Rooij van Nunen bij aangetekende brief d.d. 6 mei 
2010, aangevuld bij brief d.d. 26 mei 2010, politiek asiel 
aangevraagd bij Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste 
Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast 
met het Migratie - en asielbeleid om in Sint-Oedenrode 
niet te worden vermoord. 
 

            
                       Zonhoven  5 juni 2013   
        
Geachte Voorzitter Gwendolyn Rutten, 
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Heden na drie weken heeft niemand vanuit het bestuur van de Open-VLD gereageerd op onze 
alarmerende e-mail van 19 mei 2013, welke u hieronder vindt ingelast.  
 

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

 
Daaruit kunnen wij maar een conclusie trekken en die luidt:  
 

Belgisch minister van Justitie Annemie Turtelboom en Belgisch Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

Maggie De Block hebben overeenkomstig de formule die werd vastgelegd op 19 juli 1831 tegenover 
Koning Albert II de volgende ambtseed afgelegd: 
 

Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 
wetten van het Belgische volk.  

 
Dit betekent dat zij beiden moeten handelen overeenkomstig deze aan koning Albert II afgelegde 
ambtseed.   
 
Belgisch minister van Justitie Annemie Turtelboom en Belgisch Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
Maggie De Block zitten beiden ook in het Partijbestuur van de Open-VLD.  
 
In de Statuten van de Open-VLD staat letterlijk het volgende artikel opgenomen:  
 

Artikel 1, § 2  
Open Vld is lid van de Liberale Internationale en van de ELRD – Europea Liberal 
Democrat and Reform Party  

 
Dit betekent dat de “Open-VLD” in België samen met de “VVD” en “D66” in Nederland op 
Internationaal en Europees Niveau (en dus ook voor België) “één politieke partij” vormt.  
 
Dit betekent dat Belgisch minister van Justitie Annemie Turtelboom en Belgisch staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie Maggie De Block verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de door Ed Nijpels 
(VVD) en Winnie Sorgdrager (D66) gepleegde mens- en milieuvernietigende misdrijven die het gevolg 
zijn van het feit dat voormalig minister van justitie Winnie Sorgdrager  (D66) en voormalig minister van 
Ed Nijpels (VVD) van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tot op de dag van 
vandaag (na 15 jaar) nog niet hebben gereageerd op mijn hieronder ingelaste brief van 5 april 1998, 
welke u kunt lezen bij de Sociale Databank Nederland op internet in de volgende link:  
 

http://www.sdnl.nl/irm-43.htm  

Voor meer onderbouw verwijzen wij u naar de volgende link met deeplinks:  

http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm  

Hiermee hebben wij het bewijs geleverd dat de politieke partij “Europea Liberal Democrat and Reform 
Party ( is: VVD, D66 en Open-VLD)” heel veel belang heeft bij hun dekmantelbedrijven: 

- Hickson Ganrantor Nederland B.V. (thans: Arch Timber Protection BV) te Nijmegen; 
- Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) te Sint-Oedenrode.  

 
Dit geeft een verklaring voor het feit dat verantwoordelijk minister van Justitie Annemie Turtelboom 
en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block na maar liefst meer dan drie jaar lang 
onafgebroken verblijf van A.M.L. van Rooij in België aan hem nog steeds geen verblijfsvergunning 
(E-kaart) heeft verstrekt, waardoor hij al meer dan drie jaar zonder enig inkomen zit, in België 
onverzekerd heeft moeten verblijven en in Nederland op al zijn eigendommen een meest crimineel 
executoriaal beslag is gelegd. Wat Annemie Turtelboom en Maggie De Block daarmee in deze ruim 
drie jaar hebben aangericht bij mijn vrouw, moeder en gezin is van een crimineel niveau, dat volgens 
ons nog niet eerder in de wereldgeschiedenis is voorgekomen.  Voor bewijs lees de volgende link met 
deeplinks aan onderbouw: 
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/25-mei-2013-klacht-aan-president-gerechtshof-s-
hertogenbosch-hoger-beroep-woz-beschikking-2008-tot-2010.pdf  

 
Dit geeft ook een verklaring voor het feit dat verantwoordelijk minister van Justitie Annemie 
Turtelboom en Belgisch Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block met de hulp van de 
door hun betaalde ambtenaren en advocaten, zijnde: 

- Ellen De Wolf, attaché Dienst Vreemdelingenzaken;  
- Dolores Verspeeten, attaché Dienst Vreemdelingenzaken;  
- Mr. Edda-Matterne, advocaat, Lakensestraat, 123 bus 1, 1000 Brussel; 

op basis van het leugen “dat A.M.L. van Rooij nog geen drie maanden in Belgie verblijft” hem 
samen met zijn vrouw op 18 juni 2013 België wil uitzetten. Dit met de voorkennis dat A.M.L. van Rooij 
in Nederland door toedoen van hun partij “Europea Liberal Democrat and Reform Party ( is: VVD, 
D66 en Open-VLD)” zal worden vermoord, zodat België daarvoor geen verantwoordelijkheid behoeft 
te dragen.  
 
Dat dit de bedoeling is wordt bevestigd met het feit dat Annemie Turtelboom, Maggie De Block, Ellen 
De Wolf, Dolores Verspeeten, Mr. Edda-Matterne, allemaal niet hebben gereageerd op onze e-mail 
van 2 juni 2013, waarin wij hen hebben gesommeerd om daarop vóór uiterlijk 5 juni 2013 te 
beslissen, welke u in de volgende link (met deeplinks aan feitelijke onderbouw) vindt ingelast. 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-juni-2013-sommatie-tot-verstrekken-e-kaart-aan-
minister-turtelboom-en-staatssecretaris-de-bock.pdf   

 
Voor meer onderbouw lees de volgende links met deeplinks: 
 

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/home  
 
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-populatie-agenda-21  
 

Als gevolg van deze “partij politieke gijzeling” van verantwoordelijk minister van Justitie Annemie 
Turtelboom en Belgisch Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block aan de Statuten van 
de Open-VLD is er op Europees en Wereldniveau een misdaad ontstaan van een zodanige omvang 
dat zo’n 6.500.000.000 mensen zullen worden uitgeroeid met zeer giftig kankerverwekkend gif.  
 
Hiervoor is het partijbestuur van de “Open-VLD” onder voorzitterschap van Gwendolyn Rutten 
onmiskenbaar verantwoordelijk en aansprakelijk.  
 
Wij richten aan het Partijbestuur van de “Open-VLD”  het nadrukkelijk verzoek om de hiervoor 
verantwoordelijke minister van Justitie Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie Maggie De Block niet langer meer te gijzelen en hen te laten handelen overeenkomstig de 
volgende door hen  aan Koning Albert II afgelegde ambtseed:  
 

Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de 
wetten van het Belgische volk.  

 
Wij richten aan het partijbestuur van de “Open-VLD” onder voorzitterschap van Gwendolyn Rutten het 
nadrukkelijke verzoek om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van uw dekmantelbedrijven Hickson 
Garantor (Arch Timber) en Gebr. van Aarle (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) en daartegen 
strafaangifte te doen bij de federaal procureur des Konings Johan Delmulle, parket Brussel en ons dat 
vóór uiterlijk 6 juni 2013 schriftelijk te bevestigen.  
 
Om niet nog meer medeplichtig te worden aan deze al maar liefst 27 jaar lang voortdurende 
samenspannende grensoverschrijdende misdaad op A.M.L. van Rooij, zijn vrouw en zijn gezin ten 
diensten van het plegen van sluipmoordende chemische genocide op 6.500.000.000 
wereldbewoners vanuit de politieke partij “Europea Liberal Democrat and Reform Party ( is: VVD, 
D66 en Open-VLD)”  onder de dekmantel van “Agenda 21” sommeren wij  

- het partijbestuur van de “Open-VLD” onder voorzitterschap van Gwendolyn Rutten,  
om de onder criminele druk van de “Open-VLD” in onderlinge afstemming valselijke opgemaakte 
beslissing d.d. 23 januari 2013 (ref: 7599310) van de Dienst Vreemdelingenzaken, met als doel 
daarop een vals vonnis van voorzitter A. DE. SMET van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te 
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verkrijgen, vóór uiterlijk 7 juni 2013 te hebben ingetrokken en aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van 
Rooij met terugwerkende kracht vanaf 6 mei 2010, de dag waarop bij verantwoordelijk minister Joëlle 
Milquet politiek asiel is aangevraagd¸ een E-kaart te hebben verstrekt op zijn domicilie adres 
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, waar hij al vanaf 1 januari 2011 onafgebroken woont.  
 
Een kopie hiervan hebben wij verstuurd aan: 

- Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, t.a.v. behandelend Voorzitter A. DE SMET 
(info.rvv-cce@ibz.fgov.be);   

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

- Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding. 
(info.maggiedeblock@ibz.fgov.be) 

- Mr. Edda-Materne, de door Maggie De Block ingeschakelde, betaalde en ondertekende 

advocaat (info@matterne.net,  edda.matterne@matterne.net) 
- Ellen De Wolf , de door Maggie De Block betaalde en ondertekende attaché.  

(Ellen.Dewolf@ibz.fgov.be)  
- Dolores Verspeeten, de door Maggie De Block betaalde en ondertekende attaché. 
- (dolores.verspeeten@ibz.fgov.be) 
- Joëlle Milquet, Belgisch Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke 

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

Volksgezondheid (info@laurette-onkelinx.be); 
- Alle bestuursleden jongeren-VLD.    
- Federaal Procureur des Konings Johan Delmulle (federaal.parket@just.fgov.be); 
- Procureur-Generaal Yves Liégeois, Parket Generaal te Antwerpen 

(srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be); 
- De Griffier van het Belgisch Grondwettelijk Hof (griffie@const-court.be); 
- Prof. Dr. Jan Wouters, Voorzitter van de Vereniging voor de Verenigde Naties in België 

(info@vvn.be, jan.wouters@ggs.kuleuven.be); 
- Corporate Crime Criminoloog prof. dr. Frank Bovenkerk, Willem Pompe Instituut voor 

Strafwetenschappen te Utrecht (F.Bovenkerk@uu.nl);  
- Civiele Rechtspraak Specialist Prof. dr. ir. Anton van Putten, Stichting Holland Promote 

(anton37.putten@wxs.nl);  
- Hans van de Broek, namens alle bijenverenigingen in de gehele wereld 

(hans.v.d.broek@planet.nl); 
- Gifgrond op Urk te Urk (info@jpasterkamp.nl, info@gifgrondopurk.nl); 
- Het Geheim van het Hout en Gentechvrij voedsel (miep@miepbos.nl);  
- “Alarm u wordt vergiftigd” en “Moord namens de Kroon” over Pim Fortuyn en Ad van Rooij van 

Ine Veen (ine.veen@quicknet.nl, jeanthomassen@hotmail.com, contact@galerie-
archetypes.com);  

- Vrijwillige Milieurecherche (toinevanbergen@live.nl);  
- EuroState (eurostaete@eurostaete.eu, info@eurostaete.eu);  
- Wieteke van Dort doet de opening van “Camping en Pensionstal Domeldal” te Olland 

(wieteke@wietekevandort.nl); 
- Prof. dr. Jan Tytgat, van de Katholieke Universiteit in Leuven die heeft onderzocht dat heeft 

bevestigd dat “flaraxin” een 100 procent natuurproduct is en ontsteking remmend werkt en ook 
(preventief) kanker kan genezen (jan.tytgat@pharm.kuleuven.be);  

- Erik Verbeek van No Cancer Foundation te Hasselt van het kanker genezende Natuur Product 
“flaraxin” (nocancerfoundation@gmail.com);  

- Rik Palmans, Deken van Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren (rik.palmans@skynet.be); 
- Researching Mindcontrol (gillot.fm@gmail.com);  
- The Daily Invisible te Amsterdam (julius601@hotmail.com); 
- Het Katholiek Nieuwsblad te ’s-Hertogenbosch (Redactie@katholieknieuwsblad.nl, 

henk@katholieknieuwsblad.nl);  
- Artikelen Henk Rijkers, Journalist bij Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl)   
- Artikelen van Ad van Rooij op Kleintje Muurkrant te ’s-Hertogenbosch (kleintje@stelling.nl);  
- Liberty for All (aartliberty@me.com);  
- Gifgrond op Urk te Urk (info@jpasterkamp.nl, info@gifgrondopurk.nl); 
- No Cancer Foundation te Hasselt (nocancerfoundation@gmail.com); 
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- Sociale Databank Nederland te Huizen (sdn@planet.nl, rob.brockhus@gmail.com); 
- Het Echte Nieuws te Oostburg (henkn@hetechtenieuws.org);  
- Corporate Crime Gifslachtoffers Robert Kahlman en Gezin (r.kahlman@quicknet.nl);  
- Vaccinatie vergiftigingsdeskundige Cathelijne Zoete (czoete@kpnmail.nl);  
- Bijlmer Ramp Uranium deskundige Hans De Jonge (hansdejonge@xs4all.nl); 
- “Uitvinder oplossing autobanden milieuprobleem” Gerard Kucharek  (kucharek0@gmail.com);  
- Camping Maffia Slachtoffer Ruud Rietveld (r.corruptie.anton@hotmail.com, 

raa.baliton.shell@hotmail.nl, ruudrietveldvertelt@hotmail.com); 
- Klokkenluideronline, Micha kat (drsmkat@yahoo.com);  
- Peter R. de Vries Maffia specialist, Steven Brown (jestelesto@hotmail.com);    
- Werkgroep Morkhoven, Jan Boeykens (werkgroepmorkhoven@gmail.com); 
- Overige niet met naam genoemde personen, organisaties en instanties;  

 

 
In afwachting van de beslissing van het partijbestuur van de “Open-VLD” vóór uiterlijk 7 juni 2013 
verblijven wij;  
 
Hoogachtend,  
 
A.M.L. (Ad) van Rooij (mede namens familie)  
Ecologisch Kennis Centrum B.V. (mede namens cliënten)  
p/a. Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België).  
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
+32 (0) 484749360 
 
 
Erik Verbeek (mede namens familie) 
No Cancer Foundation vzw (mede namens de 7000.000.000 vertegenwoordigde wereldbewoners)  
p/a. Paul Bellefroidlaan 16, 3500 te Hasselt (België). 
e-mail: nocancerfoundation@gmail.com  
+32 (0) 488443073 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 5 juni 2013 19:24 
Onderwerp: Sommatie aan alle leden van het partijbestuur van de Open-VLD om voor uitelijk 7 juni 
2013 hierop te hebben beslist. 
Aan: gwendolyn.rutten@aarschot.be, info.maggiedeblock@ibz.fgov.be, info@pensioenminister.be, 
min.annemie.turtelboom@just.fgov.be, schepen.declercq@gent.be, Karel.DE-GUCHT@ec.europa.eu, 
herman@decroo-desguin.be, patrick.dewael@stadtongeren.be, marino.keulen@lanaken.be, 
dsterckx1@telenet.be, burgemeester@mechelen.be, dirk.vanmechelen@kapellen.be, 
info@vanhengel.irisnet.be, patricia.ceysens@leuven.be, jjdegucht@gmail.com, 
bart.tommelein@oostende.be, vincent.van.quickenborne@kortrijk.be, annemie.neyts-
uyttebroeck@europarl.europa.eu, rik.daems@skynet.be, sas.van.rouveroij@gent.be, 
hilde.vautmans@telenet.be, meganck.julien@scarlet.be, yolande.avontroodt@telenet.be, 
georges.lenssen@skynet.be, hilde.bruggeman@skynet.be, geert.versnick@gent.be, 
ella.deneve@merchtem.be, ann.somers@haacht.be, elke.carette@west-vlaanderen.be, 
emmily@talpeconsult.be, a.vanrooij1@chello.nl, nocancerfoundation@gmail.com 
Cc: info.rvv-cce@ibz.fgov.be, min.annemie.turtelboom@ibz.fgov.be, 
annemie.turtelboom@stad.antwerpen.be, info@matterne.net, edda.matterne@matterne.net, 
Ellen.Dewolf@ibz.fgov.be, dolores.verspeeten@ibz.fgov.be, milquet@ibz.fgov.be, 
joelle.milquet@ibz.fgov.be, info@laurette-onkelinx.be, frederick.vandeput@jongvld.be, 
jasper.pillen@jongvld.be, bart.vanmarcke@jongvld.be, hans.pijpelink@jongvld.be, 
thomas.wybo@jongvld.be, joris.vanlessen@jongvld.be, franc.bogovic@jongvld.be, 
Jolyce.demely@jongvld.be, jeroen.devriendt@jongvld.be, edwin.verberght@jongvld.be, 
ella.deneve@jongvld.be, gert-jan.sterckx@jongvld.be, federaal.parket@just.fgov.be, 
srt.park.gen.antwerpen@just.fgov.be, griffie@const-court.be, info@vvn.be, 
jan.wouters@ggs.kuleuven.be, F.Bovenkerk@uu.nl, anton37.putten@wxs.nl, 
hans.v.d.broek@planet.nl, info@jpasterkamp.nl, info@gifgrondopurk.nl, miep@miepbos.nl, 
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ine.veen@quicknet.nl, jeanthomassen@hotmail.com, contact@galerie-archetypes.com, 
toinevanbergen@live.nl, eurostaete@eurostaete.eu, info@eurostaete.eu, wieteke@wietekevandort.nl, 
jan.tytgat@pharm.kuleuven.be, rik.palmans@skynet.be, gillot.fm@gmail.com, julius601@hotmail.com, 
Redactie@katholieknieuwsblad.nl, henk@katholieknieuwsblad.nl, kleintje@stelling.nl, 
aartliberty@me.com, sdn@planet.nl, rob.brockhus@gmail.com, r.kahlman@quicknet.nl, 
czoete@kpnmail.nl, hansdejonge@xs4all.nl, kucharek0@gmail.com, r.corruptie.anton@hotmail.com, 
raa.baliton.shell@hotmail.nl, ruudrietveldvertelt@hotmail.com, drsmkat@yahoo.com, 
jestelesto@hotmail.com, werkgroepmorkhoven@gmail.com, arend@argusoog.org, Bert Maathuis 
<bertmaathuis@gmail.com>, Bea van kessel <b.v.kessel@kpnmail.nl>, sjaak_bruijsten@hotmail.com, 
De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>, Pieter van Daal <pieter.van.daal@xs4all.nl>, 
henk klomp <hklomp4@gmail.com>, i.vd.velde@kpnplanet.nl, "j.fitters1" <J.Fitters1@kpnplanet.nl>, 
field liberation <field.liberation@gmail.com>, Otto ter Haar <degroenen@planet.nl>, Johan 
Oldenkamp <Johan@pateo.nl>, Peter Teesink <p.teesink@hccnet.nl>, Ronald van Uden 
<ronald.van.uden@gmail.com>, smol <smol.013@hetnet.nl>, Pierre Schreuder 
<pierre.schreuder.sr@gmail.com>, ronny.switten@skynet.be, ronny.switten@zonhoven.be, peter 
belfort <peter@belfort-group.eu>, peter vereecke <peter_vereecke@hotmail.com> 


