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Verstuurd per e-mail: 

burgemeester@zonhoven.be en secretaris@zonhoven.be  

 
Aan: Burgemeester Johny De Raeve  
van de gemeente Zonhoven 
Kerkplein 1, 3520 Zonhoven 
 

 
Kopie aan onder meer:  

- 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);  

- 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); 
- 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); 
- Philip Pirard, Korpschef politie HAZODI te Hasselt (korpschef@hazodi.be); 
- Eef L'hoest, Kabinetschef politie HAZODI te Hasselt (kabinetschef@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 12 pagina’s met 12 producties (188 blz.) aan bijlagen, totaal: 200 blz. ) 
 

 
Ons kenmerk: AvR/090414/Som-Zonhoven  

Zonhoven 9 april 2014 
 
 
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 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; 
 

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.  
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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 vanaf 1 januari 2011 tot op heden is 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;  

 

De gronden van deze sommatie 
 
21 april 2010: De alles vergiftigende geld stelende terroristische CDA/VVD/PvdA(PvdA/HvR) politiek 
in Sint-Oedenrode en Heusden (NL) heeft gezorgd dat A.M.L. van Rooij op 21 april 2010 naar België 
heeft moeten vluchten om in Nederland niet te worden vermoord door Mies en Robert van den 
Biggelaar die door de gemeente Sint-Oedenrode voor eerdere pogingen daartoe indirect met 
honderdduizenden euro’s zijn beloond. Voor de feitelijke en wettelijke onderbouw verwijzen wij u naar 
de inhoud van de klacht d.d. 1 april 2014 van de volgende rechtspersonen: 

- Politieke Partij “De Groenen”, afdeling Sint-Oedenrode, gevestigd op het adres ’t Achterom 9,  
5491 XD te Sint-Oedenrode in Nederland met als gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij; 

- A.M.L. van Rooij met als hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in België 
welke niet is geregistreerd in het Belgische Rijksregister door toedoen van de opvolgende 
verantwoordelijke Belgische ministers Joëlle Milquet (vanaf 21 april 2010 tot 1 januari 2011), 
Annemie Turtelboom (vanaf 1 januari 2011 tot 6 december 2011) en Joëlle Milquet (vanaf 6 
december 2011 tot op heden); 

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 (zie productie 1). Wij verzoeken u kennis te nemen van de 
inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen. 
 
21 december 2010: Na in België ACHT MAANDEN ondergedoken te hebben geleefd tegen hoge 
kosten uit angst om vanuit Nederland in België vermoord te worden door Mies en Robert van den 
Biggelaar, die daarvoor door burgemeester Peter Maas (CDA) en wethouders 
(CDA/VVD/PvdA(PvdA/HvR) van Sint-Oedenrode (indirect) dik worden betaald, heeft A.M.L. (Ad) van 
Rooij (huurder) op 21 december 2010 via Century21, Axion Vastgoed bvba, Heuvenstraat 23, B-3520 
Zonhoven met Drillieux Davy (verhuurder) een huurovereenkomst getekend voor de woning op het 
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (B) om het te gebruiken als hoofdverblijfplaats voor A.M.L. 
van Rooij (huurder) en zijn gezin (zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen). 
    
31 januari 2011: Davy Drillieux (verhuurder) heeft overeenkomstig de Belgische Huurwet op 31 
januari 2011 door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente Zonhoven, 
Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren het huurcontract met hoofdverblijfplaats laten registreren bij 
het kadaster (zie productie 2). Voor 31 januari 2011 als ook daarna heeft A.M.L. van Rooij aan 
burgemeester Johny De Raeve zowel mondeling als schriftelijk kenbaar gemaakt dat A.M.L. van Rooij 
(en zijn gezin) vanaf 1 januari 2011 zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven. A.M.L. van Rooij heeft toentertijd daarover ook zijn gebuur Vlaams “Media” en 
“Armoede” minister Ingrid Lieten (sp.a) op de hoogte gebracht. Dat was dan ook voor Zonhovens 
fractievoorzitter en raadslid Sven Lieten (sp.a) reden om A.M.L. van Rooij in de zomer van 2011 uit te 
nodigen voor een groot buurtfeest precies voor de woning van Vlaams minister Ingrid Lieten. Vanaf 
dat moment wist de gehele buurt en de gehele gemeenteraad van Zonhoven dat A.M.L. van Rooij (en 
zijn gezin) al vanaf 1 januari 2011 zijn hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 36A, 
3520 Zonhoven. 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-april-2014-klacht-ekc-groenen-aan-eu-ombudsvrouw-tegen-belgische-staat.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
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Met het op 31 januari 2011 laten registreren van deze op 21 december 2010 gesloten 
huurovereenkomst tussen Davy Drillieux (verhuurder) en Ad van Rooij (huurder) krijgt het een datum 
en kan het bestaan ervan niet meer worden betwist.  
 
De registratie van deze huurovereenkomst biedt voor Davy Drilleux (verhuurder) het voordeel dat de 
inkomstenbelasting voor ieder gedeelte afzonderlijk zullen worden vastgesteld en belast. Bij gebrek 
aan registratie van dat huurcontract daarentegen zijn de volledige nettohuurinkomsten belastbaar 
 
De registratie van deze huurovereenkomst biedt voor Ad van Rooij (huurder) het voordeel dat hij en 
zijn echtgenote vanaf die tijd wettelijk zijn beschermd tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar-
verhuurder gezien deze laatste gebonden is door dit contract. 
 
Met de registratie van deze huurovereenkomst wordt dat contract ‘bindend voor derde partijen’, 
waaronder de gemeente Zonhoven en de Belgische Staat.  
 
Met deze achtergrondkennis en het feit dat onze woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (B) vanaf 1 januari 2011 door ons onafgebroken is bewoond en waarin A.M.L. van Rooij 
alle nachten heeft geslapen, konden wij nooit bedenken dat burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) 
van Zonhoven deze woning in het Belgische rijksregister heeft laten inschrijven met de vermelding dat 
de woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven;  

- vanaf 01/01/2011 tot 14/10/2012 ONBEWOOND is; 
- vanaf 29/08/2013 tot heden (08/04/2014) ONBEWOOND is; 

 
Het bewijs daarvoor hebben wij toevalligerwijze op 14 januari 2014 via advocaat mr. Carl Schreurs 
namens OCMW-Zonhoven voor het eerst ontvangen (zie productie 3). Dit betekent dat burgemeester 
Johny De Raeve (OpenVld) van Zonhoven dat bewust voor A.M.L. van Rooij ruim 3 jaar lang heeft 
verzwegen en met boze opzet in het Belgische rijksregister heeft laten registreren dat de woning 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vanaf 01/01/2011 ONBEWOOND is met het vooropgezette doel 
zware geld en eigendom stelende grensoverschrijdende misdrijven te kunnen laten plegen 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.   
 
Burgemeester Johny de De Raeve van Zonhoven is dan ook de veroorzaker en daarmee 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het feit dat A.M.L. van Rooij meer dan twee jaar te laat (op 15 
januari 2013) door de gemeente Sint-Oedenrode (NL) is uitgeschreven uit de Gemeentelijke 
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) en in het Nederlandse rijksregister staat opgenomen dat 
A.M.L. van Rooij op 15 januari 2013 naar België is vertrokken en vanaf die tijd zijn hoofdverblijfplaats 
heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (zie productie 4). Het kan nooit zo zijn dat 
A.M.L. van Rooij volgens het Nederlandse rijksregister vanaf 15 januari 2013 zijn hoofdverblijfplaats 
heeft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (B) en dat volgens het Belgische rijksregister 
dezelfde woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven vanaf 29 augustus 2013 
ONBEWOOND is. Daarmee heeft burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven dan ook in zeer 
ernstige mate het Benelux-verdrag met Nederland overtreden, als ook de Verdragen van de Europese 
Unie, waaronder het Verdrag van Lissabon.  
 
Burgemeester Johny de De Raeve van Zonhoven is dan ook de veroorzaker en daarmee 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het feit dat J.E.M. van Rooij van Nunen, ondanks het feit dat zij 
samen met haar man vanaf 1 januari 2011 haar hoofdverblijfplaats heeft op het adres Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (B) en ondanks het feit dat zij daar vanaf 14 januari 2013 onafgebroken heeft 
gewoond en elke avond heeft overnacht tot op de dag van vandaag (9 april 2014) nog steeds niet is 
uitgeschreven uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van de gemeente 
Sint-Oedenrode. Ook dit valt volledig toe te schrijven aan burgemeester Johny De Raeve van 
Zonhoven (B). Ook daarmee heeft burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven dan ook in zeer 
ernstige mate het Benelux-verdrag met Nederland overtreden, als ook de Verdragen van de Europese 
Unie, waaronder het Verdrag van Lissabon.  
 
De gevolgen van deze meest ernstige overtredingen van onder meer ook het Benelux-verdrag en 
Verdrag van Lissabon heeft tot gevolg gehad dat er vanaf 1 januari 2011 tot op heden (3,3 jaar lang) 
er in Nederland en België tientallen (mogelijk wel honderd) valse onrechtmatige beslissingen, 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2014-vals-opgemaakt-bewijs-van-bewoning-door-yolanda-wouters-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-februari-2014-nederlands-rijksregister-aml-van-rooij.pdf
http://www.benelux.int/nl/bnl/bnl_nieuwVerdrag.asp
http://www.europa-nu.nl/id/vhg2o6nswyzr/totstandkoming_verdrag_van_lissabon?gclid=COHS0YSj070CFabLtAodATQA6A
http://www.benelux.int/nl/bnl/bnl_nieuwVerdrag.asp
http://www.europa-nu.nl/id/vhg2o6nswyzr/totstandkoming_verdrag_van_lissabon?gclid=COHS0YSj070CFabLtAodATQA6A
http://www.benelux.int/nl/bnl/bnl_nieuwVerdrag.asp
http://www.europa-nu.nl/id/vhg2o6nswyzr/totstandkoming_verdrag_van_lissabon?gclid=COHS0YSj070CFabLtAodATQA6A
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beschikkingen, uitspraken, vonnissen en arresten bij verstek zijn genomen, waaruit allemaal 
onrechtmatige dwangsommen, exploots van gerechtsdeurwaarders in Nederland en België zijn 
ontstaan, die allemaal onrechtmatige executoriale beslagleggingen op bankrekeningen roerende en 
onroerende goederen, hypotheek, belastingen e.d. tot gevolg hebben gehad, als ook de meest 
corrupte verzegeling van bedrijfsruimten van camping en pensionstal ‘Dommeldal’, waardoor er voor  
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., cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de politieke partij De Groenen, 
afdeling Sint-Oedenrode, een mega schade is ontstaan waarvoor de gemeente Zonhoven als ook de 
Belgische Staat door toedoen van burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk is. 
 
Het op de hierboven beschreven wijze maar liefst vanaf 1 januari 2011 tot op heden (3,3 jaar lang) 
misbruiken van de Nederlandse en Belgische overheidsinstanties, Nederlandse en Belgische 
gerechtsdeurwaarders, Nederlandse en Belgische politiekorpsen, Nederlandse rechtbanken, 
gerechtshoven en de Nederlandse Raad van State, Belgische rechtbanken, waaronder de rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt, de Arbeidsrechtbank van Hasselt, het Arbeidshof van Antwerpen en het 
Hof van beroep van Antwerpen heeft de Nederlandse en Belgische overheid vele miljoenen euro’s 
gekost, wat allemaal is opgebracht door Nederlandse en Belgische belastingbetalers. Ook voor deze 
mega schade aan alle Nederlandse en Belgische belastingbetalers is de gemeente Zonhoven, door 
toedoen van burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven, volledig verantwoordelijke en 
aansprakelijk.  
 
6 april 2011: Op 6 april 2011 heeft Directeur-generaal Luc Vanneste van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een brief (ref: III/32/1459/11) laten uitgaan aan alle colleges van 
Burgemeester en Schepenen in België, waaronder ook burgemeester Johny De Raeve en schepenen 
van Zonhoven met als onderwerp “Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens in 
het Rijksregister van de natuurlijke personen – IT251: Datum bijwerking hoofdverblijfplaats”. Daarin 
staat letterlijk het volgende geschreven (zie productie 5): 
 

Met toepassing van de vernieuwde gecoördineerde versie van de Algemene 
onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters werd vanaf 1 juli 
2010 voor de inschrijving op het nieuwe adres in beginsel de datum in aanmerking 
genomen van de aangifte van de adresverandering in plaats van de datum van het 
politieonderzoek tot vaststelling van de hoofdverblijfplaats. 

 
Deze retroactiviteit van de inschrijving laat niet toe om de precieze datum te bepalen 
waarop de gemeente de effectieve aanwezigheid van betrokkene heeft vastgesteld, 
noch de datum waarop zij is overgegaan tot de registratie van de inschrijving.   

 
Met het op 31 januari 2011 door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente 
Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren geregistreerde huurcontract is de precieze 
datum vanaf wanneer A.M.L. van Rooij en zijn gezin (zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen) hun 
woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 als hoofdverblijfplaats effectief in gebruik hebben 
genomen juridisch vastgelegd. Op grond daarvan was burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven 
wettelijk verplicht om A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 
2011 in te schrijven in het Belgische Rijksregister. Dit des te meer A.M.L. van Rooij op 1 januari 2011 
al meer dan ACHT MAANDEN onafgebroken in België verbleef. 
 
Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de 
identiteitskaarten moet elke persoon worden ingeschreven in de registers van de gemeente waar hij 
zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd. Bovendien stelt artikel 16, § 2 van het koninklijk besluit van 16 
juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister dat geen enkele inschrijving 
mag worden geweigerd omwille van de veiligheid, de gezondheid, het urbanisme of de ruimtelijke 
ordening. Dit betekent dat burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven vanaf 1 januari 2011 tot op 
heden (3,3 jaar lang) in zeer ernstige mate de Wet van 19 juli 1991 en het koninklijk besluit van 16 juli 
1992 heeft overtreden. Als gevolg daarvan is de gemeente Zonhoven onmiskenbaar verantwoordelijk 
en aansprakelijk voor 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  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-april-2011-brief-van-ibz-aan-college-van-burgemeester-en-schepenen.pdf
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Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V. en Ecologisch Kennis Centrum B.V. als 
ook bij de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, waarvan A.M.L. van Rooij gemachtigd 
voorzitter is. 
 
De hoogte van die schade moet dan ook worden berekend door het verschil te beoordelen tussen de 
volgende twee toestanden:  
 

Toestand 1. 
Is de toestand dat A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 
januari 2011 zouden zijn ingeschreven in het Belgische rijksregister met als hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waartoe burgemeester Johny de Raeve wettelijk 
verplicht was en nog steeds is. Daaraan zit onlosmakelijk verbonden dat burgemeester Johny 
de Raeve van Zonhoven vanaf 1 januari 2011 wettelijk verplicht was (en nog steeds is) om 
aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen een Belgische E-kaart te verstrekken. 
  
Toestand 2. 
Is de werkelijke toestand waarin A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen vanaf 1 januari 2011 tot op heden verkeren zonder te zijn ingeschreven in het 
Belgische rijksregister met als hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven en 
zonder te beschikken over een onlosmakelijk daaraan verbonden Belgische E-kaart.    
 

Het behoeft geen toelichting dat het verschil van inkomsten en kosten tussen deze bovengenoemde 
twee toestanden en de daaruit ontstane materiele, immateriële, financiële, gezondheids, als ook 
emotionele schade die dat vanaf 1 januari 2011 tot op heden 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, tot gevolg heeft gehad meerdere miljoenen euro’s 
bedraagt en met de dag groeit.  
 
Ter onderbouwing van die miljoenen euro’s schade kan worden vermeld: 

- dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 op grond van 
tientallen (mogelijk wel honderd) valse beschikkingen, uitspraken, vonnissen, arresten, 
dwangsommen, exploots van gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties veel geld hebben 
moeten betalen en dat vele onrechtmatige executoriale beslagleggingen op bankrekeningen 
roerende en onroerende goederen, hypotheek, belastingen e.d. tot gevolg heeft gehad, als 
ook de meest corrupte verzegeling van bedrijfsruimten van camping en pensionstal 
‘Dommeldal’ zonder dat A.M.L. van Rooij zich daartegen heeft kunnen verdedigen voor 
betreffende overheden, rechtbanken, gerechtshoven en Raad van State in Nederland;  

- dat A.M.L. van Rooij als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. haar cliënten vanaf 
1 januari 2011 niet meer heeft kunnen verdedigen voor de Nederlandse rechtbanken, 
gerechtshoven en de Raad van State, waardoor het Ecologisch Kennis Centrum B.V. al vier 
jaar lang geen inkomsten meer heeft en waardoor de cliënten van het Ecologisch Kennis 
Centrum B.V. nagenoeg alle zaken hebben verloren. De schade als gevolg daarvan bij 
cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. beloopt als gevolg daarvan ook miljoenen 
euro’s. 

 
Deze schade en nog veel meer zouden A.M.L. van Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen, Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’, Van Rooij Holding B.V., het Ecologisch Kennis Centrum B.V. als ook de 
cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. niet hebben gehad als burgemeester Johny De 
Raeve van Zonhoven A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 had 
ingeschreven in het Belgische rijksregister en aan hen de onlosmakelijk daaraan verbonden E-kaart 
had verstrekt.  
 
Voor wat betreft de directe kosten: het niet vanaf 1 januari 2011 inschrijven door de gemeente 
Zonhoven (B) van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen in het Belgische rijksregister en de 
onlosmakelijk daaraan verbonden uitschrijving uit het Nederlandse rijksregister hebben de volgende 
dubbele woonlasten tot gevolg gehad:  
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Huurkosten Wooncentrale: In de op 31 januari 2011 geregistreerde huurovereenkomst staat 
geschreven dat A.M.L. van Rooij maandelijks 530 EURO per maand moet betalen. Zonder de 
tussentijdse huurverhogingen te hebben meegerekend komt dat vanaf 1 januari 2011 tot 1 mei 
2014 neer op totaal: € 21.730,-  

 
Kosten Luminus: Voor het verbruik van elektriciteit en gas heeft A.M.L. van Rooij (onder 
klantnr: 61-19902-75) vanaf 1 januari 2011 maandelijks zo’n 93,00 EURO moeten betalen, wat 
vanaf 1 januari 2011 tot 1 mei 2014 neerkomt op totaal: € 3.813,-       

 
Kosten De Watergroep: Voor het verbruik van water heeft A.M.L. van Rooij 
(leveringseenheid nr: 40166010010) vanaf 1 januari 2011 driemaandelijks zo’n 50,00 EURO 
moeten betalen, wat vanaf 1 januari 2011 tot 1 mei 2014 neerkomt op totaal: € 500,-       

 
Kosten Telenet: Voor het verbruik TV, Internet en Telefoon heeft A.M.L. van Rooij 
(klantennummer: 913969968) vanaf 1 januari 2011 maandelijks zo’n 150,00 EURO moeten 
betalen, wat vanaf 1 januari 2011 tot 1 mei 2014 neerkomt op totaal: € 6.150,-  

 
Kosten BELFIUS HOME&FAMILY: Voor de brandverzekering van de woning heeft A.M.L. 
van Rooij (onder kenmerk: R91-201/1588.887/00) op 18 maart 2014 een bedrag van 81,54 
EURO moeten betalen aan Belfius Insurance NV voor het jaar 2014. Voor de jaren 2011 t/m 
2014 komt dat neer op totaal: € 326,16 

 
Kosten Reiniging Verwarmingsketel: Voor de wettelijk verplichte reiniging van de 
verwarmingsketel heeft A.M.L. van Rooij op 10 januari 2014 een bedrag van 90,00 EURO 
moeten betalen aan de Firma Jeritherm, Heusden-Zolder. Dit komt neer op totaal: € 90,- 

  
Deze dubbele woonlasten bedragen totaal: € 32.609,16 zonder rekening te hebben gehouden met de 
wettelijke rente.  
 
Ondergetekende eisen dan ook van de gemeente Zonhoven dat zij binnen acht dagen na ontvangst 
van dit schrijven per e-mail een bedrag van totaal: € 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. De overige schade zal na dat te 
hebben laten berekenen door een in België erkende instantie later op de gemeente Zonhoven worden 
verhaald. Wij zullen bovengenoemde bedrijven hiervan dan ook op de hoogte stellen middels het 
verstrekken van een kopie van deze brief aan burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven. 
 
In de zaak met als nummer ECLI:NL:HR:2011:BQ7623 heeft de Hoge Raad in Nederland op 10 juni 
2011 in cassatie beslist dat vanuit de Belastingwetgeving bij niet duurzaam gescheiden levende 
echtgenoten slechts één woning als hoofdverblijf in aanmerking genomen kan worden (zie productie 
6). Dit betekent dat door toedoen van burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven (B) A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij vanaf 1 januari 2011 tot op heden (3,3 jaar lang) zowel in Nederland als ook 
in België ernstige belastingfraude hebben moeten plegen, waarvoor A.M.L. van Rooij vele duizenden 
euro’s meer aan kosten heeft moeten betalen aan zijn registeraccountant die daarvoor veel meer uren 
heeft moeten werken. Voor deze al 3,3 jaar voortdurende enorme belastingfraude in Nederland en 
België is de gemeente Zonhoven volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Wij zullen daarvan dan 
ook onverwijld onze registeraccountant op de hoogte stellen middels het verstreken van en kopie van 
deze sommatie aan burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven;  
 
Als gevolg van het niet vanaf 1 januari 2011 inschrijven van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven in het Belgische rijksregister 
door Burgemeester Johny De Raeve en het niet verstrekken van de daaraan onlosmakelijk verbonden 
E-kaart heeft tot gevolg gehad dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij vanaf 1 januari 2011 tot op 
heden (3,3 jaar lang) in België verblijven zonder te kunnen worden aangesloten bij een Belgische 
zorgverzekering. Daarmee is burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven er de oorzaak van dat 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 2011 tot heden (3,3 jaar lang) de in 
Vlaanderen wettelijk verplichte zorgverzekering heeft moeten overtreden. Dit heeft bij  A.M.L. van 
Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen bewijsbare gezondheidsschade veroorzaakt. De hoogte van die 
schade zal worden vastgesteld door een in België erkende deskkundige. Al die gezondheidsschade 
zal op de gemeente Zonhoven worden verhaald omdat die rechtstreeks het gevolg is van het feit dat 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2011:BQ7623
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2011:BQ7623
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burgemeester Johny De Raeve A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 
tot op heden niet heeft ingeschreven in het Belgische rijksregister, waaraan onlosmakelijk de 
Belgische E-kaart voor A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen zit verbonden als ook hun 
aansluiting bij een zorgverzekering.  
 
Wat dit vanaf 1 januari 2011 tot op heden (9 april 2014) aan miljoenen euro’s stelende 
grensoverschrijdende misdaad voor 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, tot gevolg heeft gehad wat tot op de dag van vandaag blijft voortduren kunnen wij met 
tientallen voorbeelden uitwerken. Hieronder vindt u het voorbeeld “Van den Biggelaar” uitgewerkt. 
 
Op 21 november 2013 (zie productie 7) betekent plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Peter 
DEMONT in opdracht van gerechtsdeurwaarder Frank JENNEN, Kempische Steenweg 10, 3500 
Hasselt, de 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. Dit met de voorkennis dat in het Belgische 
rijksregister staat opgenomen dat de woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven ONBEWOOND is. 
Gerechtsdeurwaarder Frank JENNEN betekent daarmee in opdracht van M.A.C. (Mies) van den 
Biggelaar en A.J.P. Essens hun dagvaarding vanuit een niet bestaande woning op het adres ’t 
Achterom 5A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL) om dat vervolgens uit te reiken op een volgens het 
Belgische rijksregister onbewoonde woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (B) ten name van 
A.M.L. van Rooij als zijnde zijn hoofdverblijfplaats.          

 
Op 10 december 2013 (zie productie 8) spreekt rechter mr. A.H.L. Roosmale Nepveu van de 
rechtbank Oost-Brabant (NL) onder zaaknummer / rolnummer: C/01/269494/KG ZA 13-695 daarop het 
verstekvonnis uit dat A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven 
(B), aan M.A.C. van den Biggelaar wonende in een illegale woning op het adres ’t Achterom 5A, 5491 
XD Sint-Oedenrode (NL) grote schade mag toebrengen aan de eigendommen van A.M.L. van Rooij in 
Sint-Oedenrode (NL) en dat A.M.L. van Rooij daarvoor maar liefst 4532,76 EURO moet betalen.  
Met dit verstekvonnis heeft M.A.C. van den Biggelaar in Nederland de juridische titel verkregen: 

- dat zijn illegale woning op het adres ’t Achterom 5A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL) legaal is 
geworden, wat een onrechtmatige verrijking van zo’n 300.000,- EURO tot gevolg heeft.   

- dat hij voor zo’n 10.000,- EURO schade mag toebrengen aan de eigendommen van A.M.L. 
van Rooij in Sint-Oedenrode (NL) en daarmee het juridische bewijs mag weghalen om onder 
een schade van ten minste  150.000,- EURO uit te komen die hij moet betalen aan A.M.L. van 
Rooijen waarop nog juridische procedures lopen; 

- dat A.M.L. van Rooij vanuit een volgens het Belgische rijksregister onbewoonde woning op 
het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (B) voor deze zware grensoverschrijdende 
misdaad maar liefst 4532,76 EURO aan M.A.C. van den Biggelaar moet betalen;  

 
Op 24 december 2014 (zie productie 8) betekent plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Peter 
DEMONT in opdracht van gerechtsdeurwaarder Frank JENNEN, Kempische Steenweg 10, 3500 
Hasselt, bovengenoemd valselijk verkregen verstekvonnis op een volgens het Belgische rijksregister 
onbewoonde woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (B) ten name van A.M.L. van Rooij als 
zijnde zijn hoofdverblijfplaats. Daarmee heeft gerechtsdeurwaarder Frank JENNEN te Hasselt vanuit 
een volgens het Belgische rijksregister onbewoonde woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (B) aan M.A.C. van den Biggelaar de juridische titel gegeven om:  

- zichzelf met  zo’n 300.000,- EURO te verrijken, vanwege het op deze wijze legaliseren van 
zijn illegale woning op het adres ’t Achterom 5A, 4591XD Sint-Oedenrode (NL); 

- zo’n 10.000,- EURO schade toe te brengen aan de eigendommen van A.M.L. van Rooij in 
Sint-Oedenrode (NL);  

- zo’n 150.000,- EURO te stelen bij A.M.L. van Rooij als gevolg van het wegwerken van het 
juridische bewijs, waarop in Nederland nog diverse rechtszaken lopen; 

- maar liefst 4532,76 EURO rechtstreeks te stelen bij A.M.L. van Rooij; 
 
De dader van deze enorm grote misdaad is plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Peter DEMONT 
die in opdracht van gerechtsdeurwaarder Frank JENNEN, Kempische Steenweg 10, 3500 Hasselt, dit 
meest corrupte vonnis heeft laten betekenen op een volgens het Belgische rijksregister onbewoonde 
woning Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (B) ten name van A.M.L. van Rooij.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-november-2013-betekening-gerechtsdeurwaarder-frank-jennen-hasselt.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-december-2014-betekening-kg-vonnis-van-den-biggelaar.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-december-2014-betekening-kg-vonnis-van-den-biggelaar.pdf
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Op 9 januari 2014 (zie productie 9) betekent 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) zijn 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). Dit om daarmee een einde te maken aan deze zware geld stelende 
grensoverschrijdende misdaad.      
 
Op 20 maart 2014 (zie productie 10) spreekt jeugdrechter mr. K. HELSEN en griffier L. HOUBEN 
van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt (B) onder A.R. nr. 14/63/C daarop het vonnis uit dat 
A.M.L. van Rooij, wonende op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (als onbewoond 
geregistreerd in het Belgische rijksregister) aan M.A.C. van den Biggelaar wonende in een illegale 
woning op het adres ’t Achterom 5A, 5491 XD Sint-Oedenrode (NL) daarvoor maar liefst 1478,34 
EURO moet betalen. Met dit vonnis heeft M.A.C. van den Biggelaar in België de juridische titel 
verkregen: 

- dat de Nederlandse rechter bevoegd is en niet de Belgische rechter. De oorzaak zit hem in 
het feit dat burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven in het Belgische rijksregister heeft 
laten opnemen dat de woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (B) 
onbewoond is, waardoor A.M.L. van Rooij (na 4 jaar onafgebroken verblijf in België) nog 
steeds niet over de wettelijk verplichte Belgische E-kaart beschikt. 

- dat A.M.L. van Rooij voor dit door burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven gepleegde 
misdrijf 1478,34 EURO moet betalen aan M.A.C. van Den Biggelaar.  

   
Op 2 april 2014 (zie productie 11) krijgt A.M.L. van Rooij op het adres Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (als onbewoond geregistreerd in het Belgische Rijksregister) een 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, waarin het volgende wordt 
gevorderd: 

- wij sommeren u om binnen 10 dagen een bedrag van 2.745,12 EURO over te maken op 
bankrekening IBAN NL 12ABNA0442252250 t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden Geeraerdts 
Van den Dungen Advocaten te ’s-Hertogenbosch. Bij in gebreke blijven zullen verdergaande 
maatregelen worden getroffen;  

 
Conclusie zaak Van den Biggelaar 
 
Omdat de Zonhovense burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) al 3,3 jaar lang zijn wettelijke 
verplichting niet is nagekomen en A.M.L. van Rooij, als ook zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van 
Nunen, niet vanaf 1 januari 2011 heeft ingeschreven in het Belgische rijksregister op hun 
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (B) heeft M.A.C. van den Biggelaar met de 
hulp van de Belgische plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Peter DEMONT in opdracht van 
gerechtsdeurwaarder Frank JENNEN, Kempische Steenweg 10, 3500 Hasselt en de Belgische 
jeugdrechter mr. K. HELSEN en griffier L. HOUBEN van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt 
(B) aan M.A.C. van den Biggelaar de juridische titel gegeven om:  

- zichzelf met  zo’n 300.000,- EURO te verrijken, vanwege het op deze wijze legaliseren van 
zijn illegale woning op het adres ’t Achterom 5A, 4591XD Sint-Oedenrode (NL); 

- zo’n 10.000,- EURO schade toe te brengen aan de eigendommen van A.M.L. van Rooij in 
Sint-Oedenrode (NL);  

- zo’n 150.000,- EURO te stelen bij A.M.L. van Rooij als gevolg van het werken van het 
juridische bewijs, waarop in Nederland nog diverse rechtszaken lopen; 

- maar liefst 4532,76 EURO rechtstreeks te stelen bij A.M.L. van Rooij; 
- maar liefst 1478,34 EURO rechtstreeks te stelen bij A.M.L. van Rooij; 

wat neerkomt op het stelen van totaal: 166.011,- EURO door M.A.C. van den Biggelaar bij A.M.L. van 
Rooij met daarop een onrechtmatige verrijking van 300.000,- EURO voor M.A.C. van den Biggelaar.  
 
Hiermee is feitelijk komen vast te staan dat als gevolg van het niet inschrijven van A.M.L. van Rooij en 
J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 in het Belgische rijksregister door burgemeester 
Johny De Raeve van Zonhoven de heer M.A.C. van den Biggelaar met de hulp van: 

- plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Peter DEMONT te Hasselt; 
- gerechtsdeurwaarder Frank JENNEN te Hasselt; 
- korpschef Philip Pirard van de politie HAZODI (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek);  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2014-dagvaarding-kg-rechtbank-hasselt-van-den-biggelaar.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-maart-2014-kg-vonnis-rechtbank-hasselt-van-den-biggelaar.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-april-2014-sommatiebrief-advocaat-g-janssens-van-den-biggelaar.pdf
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- jeugdrechter mr. K. HELSEN van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt; 
- griffier L. HOUBEN van de rechtbank van Eerste Eerste Aanleg te Hasselt; 

totaal 166.011,- EURO mag stelen bij A.M.L. van Rooij zonder dat A.M.L. van Rooij daarvan bij 
korpschef Philip Pirard van de politie HAZODI een strafklacht kan indienen. Dit omdat het indienen 
van een strafklacht onmogelijk is vanuit een volgens het Belgische rijksregister onbewoonde woning 
op het adres Hazendansweg 36A, 3500 Zonhoven.  
 
Het is dezelfde M.A.C. (Mies) van den Biggelaar die samen met zijn zoon Robert van den Biggelaar 
twee zware pogingen tot doodslag heeft gepleegd op A.M.L. van Rooij, waarvoor hij indirect met 
honderdduizenden euro’s is beloond door burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode (NL). 
 
Het zijn dus Mies en Robert van den Biggelaar die ervoor hebben gezorgd dat A.M.L. van Rooij vanaf 
21 april 2010 naar België heeft moeten vluchten om door hen in Nederland niet te worden vermoord, 
waardoor A.M.L. van Rooij al 4 jaar lang moet leven zonder enige inkomsten tegen dubbele 
woonlasten.  
 
Het zijn deze door burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode (indirect) goed betaalde 
potentiele moordenaars Mies en Robert van den Biggelaar die als opdracht hebben om A.M.L. van 
Rooij te vermoorden onder de dekmantel van een “burenruzie” die met de hulp van Belgische 
gerechtsdeurwaarders Peter DEMONT en Frank JENNEN, jeugdrechter mr. K. HELSEN en griffier L. 
HOUBEN van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt in het totaal 166.011,- EURO mogen stelen 
bij A.M.L. van Rooij zonder dat A.M.L. van Rooij daarvan een strafklacht kan indienen bij korpschef 
Philip Pirard van de politie HAZODI omdat burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven (OpenVld) al 
vanaf 1 januari 2011 weigert om A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen in te 
schrijven in het Belgische rijksregister, waartoe hij wettelijk verplicht is.  
 
Daarmee heeft burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) van Zonhoven: 

- van de gemeente Zonhoven; 
- van de gerechtsdeurwaarders in het Arrondissement Hasselt; 
- van de HAZODI politiebeambten werkzaam in Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek onder 

aansturing van korpschef Philip Pirard; 
- van de rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt; 

een grote grensoverschrijdende criminele organisatie gemaakt die met misbruik van miljoenen euro’s 
aan Belgisch gemeenschapsgeld potentiele moordenaars helpt met het stelen van totaal: 166.011,- 
EURO na eerder al miljoenen euro’s te hebben gestolen, omdat Mies en Robert van den Biggelaar er 
ook de oorzaak van zijn dat A.M.L. van Rooij al 4 jaar lang geen enkel inkomen heeft en tegen 
dubbele woonlasten moet wonen in België, waarvan vanaf 1 januari 2011 in zijn woning op het adres 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.  
 
Dit alles is het gevolg van het feit dat burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) van Zonhoven in strijd 
met de aan hem wettelijk opgelegde verplichtingen vanaf 1 januari 2011 tot heden (3,3 jaar lang) 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen weigert in te schrijven in het Belgische rijksregister, 
waardoor de hoofdverblijfplaats van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, Hazendansweg 
36A, 3520 Zonhoven (B) juridisch onbewoond is en A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij daardoor 
niet over de wettelijk verplichte Belgische E-kaart beschikken.  
 
Politiek en Verkiezingen: Wat dit voor de politieke verkiezingen en voor het kiesrecht van A.M.L. van 
Rooij, J.E.M. van Rooij van Nunen en de politieke partij De Groenen allemaal tot gevolg heeft gehad 
kunt u hieronder lezen. 
 
Bijgevoegd vind u het verzoekschrift tot het nemen van een besluit d.d. 10 maart 2014 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  
Wetstraat 2 1000 Brussel (zie productie 12). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die 
inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat het niet kunnen meedoen aan de gemeenteraads-
verkiezingen van De Groenen in Sint-Oedenrode en Heusden (NL) op 19 maart 2014 voor de 
volledige 100% is veroorzaakt door burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven (OpenVld) omdat  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-maart-2014-verzoek-aan-joelle-milquet-opschorting-verkiezingen-de-groenen.pdf
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hij vanaf 1 januari 2011 tot op heden (9 april 2014) A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van 
Rooij van Nunen niet heeft ingeschreven in het Belgische rijksregister op hun hoofdverblijfplaats 
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven en aan hen ook niet de onlosmakelijk daaraan verbonden 
Belgische E-kaart heeft verstrekt. Daarmee heeft burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven de 
democratische verkiezingen in de gemeente Sint-Oedenrode en Heusden (NL) geweld aangedaan, 
waarvan zijn Nederlandse partijgenoten (ALDE/VVD/OpenVld) grote voordelen hebben gehad. Een 
grotere verkiezingsfraude, waarvoor burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk is, is niet denkbaar.  
 
Bijgevoegd vindt u de klacht d.d. 1 april 2014 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 (zie productie 1). Wij verzoeken u kennis te nemen van de 
inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.  
  
Met die inhoud is feitelijk komen vast te staan dat als de klacht niet leidt tot het opschorten van de 
verkiezingen van het Europese Parlement er van democratische verkiezingen van het Europese 
Parlement geen sprake meer is omdat A.M.L. van Rooij niet als kandidaat kan meedoen op de lijst van 
De Groenen (of een ander partij die daarom heeft verzocht) voor de verkiezingen van het Europese 
Parlement op 25 mei 2014. Daarmee heeft burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven de 
democratische verkiezingen binnen de Europese Unie voor het Europese Parlement geweld 
aangedaan, waarvan zijn Nederlandse en Belgische partijgenoten (ALDE/VVD/D66/OpenVld/MR) 
grote voordelen zullen hebben. Een grotere verkiezingsfraude op Europees niveau, waarvoor 
burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is, is niet 
denkbaar. 
 
Met die inhoud is tevens komen vast te staan dat burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven, 
buiten de rechter om, bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij het kiesrecht heeft afgenomen 
waardoor zij op 25 mei 2014 niet kunnen kiezen voor het Europese Parlement en de Federale en 
Vlaamse regeringen in België als niet onmiddellijk wordt overgegaan tot inschrijving in het Belgische 
rijksregister en het verstrekken van de Belgische E-kaart aan J.E.M. van Rooij en J.E.M. van Rooij van 
Nunen welke daar onlosmakelijk aan zit verbonden. Voor dit misdrijf is burgemeester Johny De Raeve 
van Zonhoven volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.  
 
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; 
 

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.  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-april-2014-klacht-ekc-groenen-aan-eu-ombudsvrouw-tegen-belgische-staat.pdf
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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   
 
 
PRODUCTIEOVERZICHT 
   

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.);  

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.); 

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-april-2014-klacht-ekc-groenen-aan-eu-ombudsvrouw-tegen-belgische-staat.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-januari-2011-geregistreerde-huurovereenkomst-fam-ad-van-rooij-op-hazendansweg-36a-3520%20-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2014-vals-opgemaakt-bewijs-van-bewoning-door-yolanda-wouters-gemeente-zonhoven.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/28-februari-2014-nederlands-rijksregister-aml-van-rooij.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/6-april-2011-brief-van-ibz-aan-college-van-burgemeester-en-schepenen.pdf
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2011:BQ7623
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-november-2013-betekening-gerechtsdeurwaarder-frank-jennen-hasselt.pdf
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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.); 

 
 
 
 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/24-december-2014-betekening-kg-vonnis-van-den-biggelaar.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/9-januari-2014-dagvaarding-kg-rechtbank-hasselt-van-den-biggelaar.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-maart-2014-kg-vonnis-rechtbank-hasselt-van-den-biggelaar.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-april-2014-sommatiebrief-advocaat-g-janssens-van-den-biggelaar.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/10-maart-2014-verzoek-aan-joelle-milquet-opschorting-verkiezingen-de-groenen.pdf

