A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België)
Aan: Liesbeth Homans
Vlaams Viceminister-president Binnenlands
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke
Kansen en Armoedebestrijding
Arenbergstraat 7, 1000 Brussel (België)
e-mail: kabinet.homans@vlaanderen.be en
maarten.vanholle@vlaanderen.be

Aan: Koen Geens
Belgisch Minister van justitie
Waterloolaan 115 1000 Brussel
e-mail: info.kabinet@just.fgov.be

Zonhoven 11 november 2014
Ons kenmerk: AvR/11112014/VZ

Betreft:
Verzoekschrift om de door burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven en voormalig
Belgisch minister van justitie Annemie Turtelboom (Open-Vld) bij A.M.L van Rooij en J.E.M. van Rooij
van Nunen afgenomen identiteit op het adres van de vanaf 1 januari 2011 tot 15 oktober 2012 en
vanaf 29 augustus 2013 tot heden door burgemeester Johny De Raeve in het Belgische Rijksregister
valselijk geregistreerde onbewoonde woning Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven op grond van
de inhoud van dit verzoekschrift weer terug te geven, waartoe u onder meer op grond van het op 12
november 2012 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde arrest van 25 oktober 2012 (rolnummer:
130/2012) overeenkomstig uw afgelegde eed grondwettelijk verplicht bent, door aan:
1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, bij besluit vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) met terugwerkende kracht
een identiteitskaart te verstrekken;
2. Van Nunen Johanna Elisabeth Maria, bij besluit vanaf 1 januari 2011 wonende op haar
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) met terugwerkende kracht
een identiteitskaart te verstrekken;
en dat vóór uiterlijk 15 november 2014 bij kerende e-mail schriftelijk te bevestigen:
Bevat 28 blz. met de Stukken 1 t/m 29 (296 blz.), totaal: 324 blz.

Geachte Liesbeth Homans, Vlaams Viceminister-president Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen,
Gelijke Kansen en Armoedebestrijding.
1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
2. Van Nunen Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
verzoeken u om de door burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven en voormalig
Belgisch minister van justitie Annemie Turtelboom (Open-Vld) bij A.M.L van Rooij en J.E.M. van Rooij
van Nunen afgenomen identiteit op het adres van de vanaf 1 januari 2011 tot 15 oktober 2012 en van
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29 augustus 2013 tot heden door burgemeester Johny De Raeve in het Belgische Rijksregister
valselijk geregistreerde onbewoonde woning Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven op grond van de
inhoud van dit verzoekschrift weer terug te geven, waartoe u onder meer op grond van het op 12
november 2012 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde arrest van 25 oktober 2012 (rolnummer:
130/2012) overeenkomstig uw afgelegde eed grondwettelijk verplicht bent.
Op 3 maart 2010 heeft de politieke partij “De Groenen” voor het eerst meegedaan aan de
gemeenteraadsverkiezingen in de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden (Nederland) met als
lijsttrekkers Ad van Rooij (Sint-Oedenrode) en Bianca van Dijk (Heusden). In de verkiezingscampagne
hebben “De Groenen” de volgende uitnodiging voor het debat op vrijdag 26 februari 2010 van 19.30 21.30 uur op camping en pensionstal Dommeldal, 't Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode laten
uitgaan naar de andere politieke partijen die meededen aan de verkiezingen:

2
©

Uitnodiging voor het debat op vrijdag 26 februari 2010 van 19.30 - 21.30 uur
op camping en pensionstal Dommeldal, 't Achterom 9-9a, 5491 XD Sint-Oedenrode.

Zit achter een 80 jaar oude beuken haag, die in Elshout is gerooid en in Sint-Oedenrode is gepland,
een ambtelijke miljoenenfraude binnen de gemeentes Heusden en Sint-Oedenrode waarvoor
honderdduizenden euro's aan gemeenschapsgeld zijn misbruikt?
Hierover gaat het debat dat De Groenen op 26 februari 2010 hebben georganiseerd en waarbij alle
lijsttrekkers van de verkiesbare partijen uit Heusden en Sint-Oedenrode en de lokale media zijn
uitgenodigd. In dat debat kunnen De Groenen het volgende feitelijke bewijsmateriaal tonen.
1.
Op 31 maart 2008 heeft notaris mr. R. Welsmann te Drunen een notarisakte opgesteld, waarbij de
percelen sectie K nummers: 1736 en 2426 te Elshout, samen groot 6,44 are, door P.G.W. van
Sambeek, wonende aan Van Schagenstraat 14 te Elshout, als bouwgrond is verkocht aan
J. Schellekens en M.D. Willemsen, wonende aan Van Schagenstraat 26 te Elshout.
De heer J. Schellekens (nummer 9 op de lijst DMP-Heusden) biedt nu betreffende percelen te koop
aan voor € 275.000,- hetgeen neerkomt op € 427,- m2. Dit terwijl het volgens het ter plaatse
geldende bestemmingsplan agrarische grond betreft met een waarde van zo'n € 6,- per m2 waarop
ingevolge artikel 4, lid 2 van het geldende bestemmingsplan het realiseren van nieuwe woningen is
uitgesloten. Dit betekent dat iemand hieraan een onrechtmatige bevoordeling van zo'n € 271.000,heeft gehad. Het gaat in het totaal om 7 van dergelijke percelen, waarmee het gaat om een totale
onrechtmatige bevoordeling van maar liefst € 1.897.000,2.
Een groot deel van de 80 jarige oude beuken haag is door J.A.B. Brok ruim 1,5 jaar geleden in
Elshout aan de scheidingstraat gerooid zonder vereiste vergunning of toestemming van
burgemeester en wethouders van Heusden en door J.L.J.M. van Gorkum gepland aan de
Ollandseweg 165 te Sint-Oedenrode zonder een daarvoor vereiste aanlegvergunning van
burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode;
3.
Deels op de plaats van deze 80 jarige oude beuken haag heeft J.A.B. Brok een woning gebouwd:
 op agrarische grond in strijd met het bestemmingsplan. De prijs van agrarische grond
bedraagt zo'n € 6,- per m2. en dat van bouwgrond is € 427,- m2. Wie heeft er verdiend aan
het verschil van € 421,- per m2;
 65 cm over de perceelgrens op grond van een derde zonder voorgaande toestemming van
die derde;
In plaats van die gerooide beukenhaag is voor het overige deel een geïmpregneerde erfafscheiding
geplaatst zonder een vereiste vergunning van burgemeester en wethouders van Heusden. De uiterst
giftige kankerverwekkende stoffen komen met regenwater mee uit betreffende geïmpregneerd hout
en verontreinigen de bodem ter plaatse. Door 65 cm over de perceelgrens te bouwen is de breedte
van de in en uitweg naar de woningen Scheidingstraat 5 en 7 slechts 3 meter breed terwijl de breedte
op grond van bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer en brandblusvoorzieningen
ingevolge artikel 2.5.3 van de bouwverordening ten minste 4,5 meter moet zijn.
De 7 kinderen van de familie Brok waarvan deze agrarische grond is geweest en die deze agrarische
grond als bouwgrond hebben kunnen verkopen hebben hiervan groot financieel voordeel gehad.
Betrokken ambtenaren binnen de gemeente Heusden die op betreffende agrarische grond
bouwvergunningen hebben afgegeven in strijd met het bestemmingsplan en in strijd met de
bouwverordening hebben hiervoor veel gemeenschapsgeld misbruikt, hetgeen met de dag meer
wordt. Dat moet nu stoppen volgens De Groenen. Ook wil De Groenen rechtvaardige mensen niet
beschadigen. Om die reden hebben wij onder meer hierover de volgende personen telefonisch
benaderd:
 de heer J. Schellekens en mevrouw M.D. Willemsen bleken niet op de hoogte te zijn dat het
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agrarische grond is. Zij hebben betreffende grond gekocht van P.G.W. van Sambeek met een
onderliggende notarisakte dat het bouwgrond betreft. Zij waren ondanks alles blij dat De
Groenen hen hierover heeft opgebeld en vroegen ook of wij hen hierover op de hoogte wilden
houden;
 de heer P.G.W. van Sambeek bleek ook niet op de hoogte te zijn dat het agrarische grond is.
Hij heeft betreffende grond gekocht van de familie Brok als bouwgrond. Ook hij was ondanks
alles blij dat De Groenen hem hierover heeft opgebeld en vroeg ook of wij hem hierover op
de hoogte wilden houden;
Gezien vorenstaande feiten hebben De Groenen verantwoordelijk wethouder W. Dijkstra daarover
telefonisch benaderd. Hij was bijzonder blij dat wij hem daarover opbelden. Hij zegt als dingen niet
kloppen en fout zitten dan laat ik dat als verantwoordelijk wethouder tot aan de bodem uitzoeken en
corrigeren in overeenstemming met het bestemmingsplan en gaan wij er ook voor zorgen dat dit niet
nog meer gemeenschapsgeld gaat kosten. Een dergelijke wethouder hadden wij ook wel bij De
Groenen willen hebben! Daarna hebben wij burgemeester H. Willems telefonisch benaderd. Gezien
het eerdere voorval met de burgemeester dachten wij dat hij niet open zou staan voor een inhoudelijk
gesprek hierover. Het tegenovergestelde bleek waar te zijn. Ook burgemeester Willems wilde precies
weten hoe het zit en steunde de beloftes van wethouder W. Dijkstra volledig en zou hem daarover
ook spreken. Zo'n burgemeester mag van De Groenen blijven. Hierna heeft wethouder M. Buijs ons
nog teruggebeld en heeft het verhaal van De Groenen hierover aangehoord en heeft toegezegd de
zaak te controleren en bij geconstateerde fouten het gesprek te willen aangaan over een oplossing.
Hij geeft hierbij nadrukkelijk aan dat er altijd fouten gemaakt kunnen worden maar dat bij objectieve
vaststelling van die fouten wethouder Buijs graag wil praten over een goede oplossing. Hierover
hebben De Groenen ook notaris mr. R. Welsmann geïnformeerd en verteld dat de oorzaak
bestuursrechtelijk is en dat bovengenoemde wethouders de zaak gaan onderzoeken. Hij was blij dat
wij hem daarover hebben geïnformeerd.
In Sint-Oedenrode is men nog niet zover als in Heusden. Daar worden de nummers 1,2 en 6 op de
verkiezingslijst van De Groenen door burgemeester P.M. Maas het gemeentehuis uitgezet omdat de
verantwoordelijke ambtenaren binnen de gemeente Sint-Oedenrode de vragen van De Groenen van
burgemeester P.M. maas niet mogen beantwoorden. Ook heeft burgemeester P.M. Maas zelfstandig
besloten dat De Groenen geen e-mail meer mogen versturen aan de gemeente Sint-Oedenrode.
Eerder werd lijsttrekker Ad van Rooij van De Groenen door J.A.J. Vugts, voorzitter van de
bezwarencommissie, erop gewezen dat hij niet meer mag kijken in welke richting hij wil.
Wat er in Sint-Oedenrode rondom die 80 jaar oude beuken haag die afkomstig is vanuit de
Scheidingstraat te Elshout allemaal aan de hand is, kunt u hieronder lezen:
4.
In het natuurgebied het Dommedal in Sint-Oedenrode (Olland) heeft J.L.J.M. van Gorkum op het
adres Ollandseweg 165 ruim 1,5 jaar geleden de illegaal gerooide 80 jaar oude beuken haag mogen
planten zonder een daarvoor vereiste aanlegvergunning van burgemeester en wethouders van SintOedenrode. Achter deze 80 jaar oude beukenhaag heeft J.L.J.M. van Gorkum met oogluikende
toestemming van burgemeester en wethouders een zanddepot met verontreinigde grond mogen
oprichten zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning in strijd met het bestemmingsplan.
5.
Op grond van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' rust op de woning Ollandseweg
165 een woonbestemming waarop ingevolge artikel 18, lid 4 sub b en lid 5 sub b een burgerwoning
mag worden gebouwd van maximaal 500 m3 met een vrijstaand bijgebouw van maximaal 70 m2.
Ondanks deze wetenschap hebben burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode:
 in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' deels buiten het bouwvlak aan J.L.J.M.
van Gorkum bouwvergunning verleend voor de bouw van een woonboerderij van ruim 2000
m3 met daarin een grote woning, een 3-tal appartementen, 2 slaapzolders, 2 grote
ontspanningsruimten en een 2-tal vide;
 in strijd met het bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' ver buiten het bouwvlak
bouwvergunning verleend voor een opslag-stallingsruimte voor het stallen van paarden met
een oppervlakte van 206 m2 en een inhoud van zo'n 800 m3;

4
©

 toestemming gegeven om in strijd met het bestemmingsplan een minicamping voor 25
plaatsen aan te leggen met logies en ontbijt met alle bijbehorende voorzieningen, als
parkeerterrein, nieuwe inrit, terras, zandkuil, paddock, e.d.
Dit alles zonder een daarvoor vereiste milieuvergunning binnen de stankcirkel van een naastliggend
agrarisch bedrijf waarop een milieuvergunning rust. Ook hier gaat het om een economische
bevoordeling (op termijn) van J.L.J.M. van Gorkum en overige betrokkenen van miljoenen euro's. Met
deze onrechtmatige economische bevoordeling van mijloenen euro's voor J.L.J.M. van Gorkum heeft
burgemeester P.M. Maas persoonlijk kennelijk zoveel belang dat hij zonder gerechtelijke uitspraak
executoriaal beslag heeft laten leggen op alle Rabobank rekeningen van het naastliggende
agrarische bedrijf om daarmee dat naastliggende agrarische bedrijf te dwingen om zijn
milieuvergunning in te trekken, waarmee J.L.J.M. van Gorkum niet meer binnen de stankcirkel van
dat agrarische bedrijf ligt.
Met deze executoriale beslaglegging op de Rabobank rekeningen van het naastliggende agrarische
bedrijf heeft burgemeester P.M. Maas bij dat agrarische bedrijf extreem grote materiele en
immateriële schade aangericht, hetgeen met de dag groeit. De bewoners van betreffend agrarisch
bedrijf kunnen namelijk niet meer per pinpas betalen of een kaartje kopen voor de trein. Betrokken
ambtenaren binnen de gemeente Sint-Oedenrode hebben voor deze onrechtrechtmatige
bevoordeling van J.L.J.M. van Gorkum met miljoenen euro's en het aanrichten van
honderdduizenden euro's aan materiële schade en (vanwege die executoriale beslaglegging op de
Rabobank rekeningen) ondraaglijke immateriële schade bij de bewoners van het naastliggende
agrarische bedrijf veroorzaakt, hetgeen met de dag groeit. Hiervoor heeft de gemeente SintOedenrode reeds honderdduizenden euro’s aan gemeenschapsgeld misbruikt, hetgeen met de dag
meer wordt. Dat moet nu stoppen volgens De Groenen. Ook wil De Groenen rechtvaardige mensen
niet beschadigen.
Om die reden hebben wij hierover verantwoordelijk wethouder H.W.M.A. van den Berk-van den Laar
(CDA) aangesproken. Die wil hierover geen enkel gesprek met De Groenen aangaan.
Ook burgemeester P.M. Maas (CDA) wil hierover met De Groenen geen enkel gesprek aangaan en
heeft nagenoeg alle communicatielijnen hierover met De Groenen verbroken. De overige twee
wethouders J.C.M. Hendriks -van Kemenade (HvR/PvdA) en RA. Dekkers (WD) en alle zittende
raadsleden volgen hierin wethouder H.W.M.A. van den Berk-van den Laar en burgemeester
P.M. Maas blindelings.
6.
Het afdekken van bovengenoemde wetsovertredingen ter bevoordeling van enkelen met miljoenen
euro's en het aanrichten van grote schade aan anderen, met misbruik van zeer grote bedragen aan
gemeenschapsgeld, veroorzaken burenruzies en familieruzies, waardoor het in je eigen woon- en
leefomgeving niet meer veilig wonen is. Daarmee hebben De Groenen aangetoond dat met name de
gemeente Sint-Oedenrode grote bedragen aan gemeenschapsgeld misbruikt om goedlopende
agrarische bedrijven kapot te maken, gezinnen kapot te maken, burenruzie en familieruzies te
creëren, waardoor het in eigen woon- en leefomgeving onveilig wordt. De Groenen vinden dat dit
onmiddellijk dient te stoppen. Daarvoor mag absoluut geen gemeenschapsgeld worden gebruikt.
Namens De Groenen Heusden en Sint-Oedenrode
Bianca van Dijk
Lijsttrekker in Heusden.
(tel: 0416 - 380858)

Ad van Rooij
Lijsttrekker in Sint-Oedenrode
(tel: 0413-490385)

Op deze uitnodiging voor het debat op vrijdag 26 februari 2010 is niemand van de andere partijen
vanuit de gemeente Sint-Oedenrode en de gemeente Heusden komen opdagen. Direct na de
verkiezingen kregen Ad van Rooij als lijsttrekker (en voorzitter) van de Groenen in Sint Oedenrode en
Bianca van Dijk als lijsttrekker (en voorzitter) van De Groenen in Heusden een valse strafaangifte van
de burgemeesters Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode en Henk Willems (PvdA) van Heusden van
smaad aan hun broek, waarvan u het bewijs hieronder vindt ingelast:
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De Groenen: aangifte burgemeesters overdreven
Publicatie: dinsdag 20 april 2010 - 15:00 | Auteur: Janssen Hans
EINDHOVEN - Het bestuur van de landelijke partij De Groenen noemt de discussie om Ad van
Rooij, voorzitter van het lokale partijbestuur uit Sint-Oedenrode, een 'storm in een glas water'.
De aangifte van twee burgemeesters is volgens De Groenen overdreven.
De Groenen suggereerde in een advertentie in het Heusdens weekblad De Scherper dat een
wethouder sneller een vergunning krijgt dan een burger.
De burgemeesters van Sint-Oedenrode en Heusden deden aangifte van smaad. Beiden zijn het zat
dat De Groenen ambtenaren en bestuurders van onbetrouwbaarheid beschuldigt.
Paul Freriks, voorzitter van de landelijke partij van De Groenen, vindt dat Van Rooij terecht het
groenbeleid aan de kaak stelt. 'Scepticisme ten opzichte van gemeentebestuurders en gemeentelijke
politici zien we maatschappijbreed', aldus Freriks.

Op 21 april 2010, een dag na die valse aangifte van smaad door burgemeester Peter Maas (CDA)
van Sint-Oedenrode, kreeg A.M.L (Ad) van Rooij te maken met een Gestapo-achtige binnenval in
opdracht van diezelfde burgemeester Peter Maas (CDA) met politie in de aanslag, waarop A.M.L. van
Rooij naar België is gevlucht en daar politiek asiel heeft moeten aanvragen om door toedoen van
Peter Maas (CDA) in Nederland niet te worden vermoord in navolging van Pim Fortuyn. Dit des te
meer omdat eerdere pogingen tot doodslag uitgevoerd door de buurtbewoners Robert en Mies van
den Biggelaar door de gemeente Sint-Oedenrode indirect met honderdduizenden euro’s zijn beloond
en aangiften daartegen bij de politie door toedoen van burgemeester Peter Maas, als hoofd van de
politie, nooit strafrechtelijk worden onderzocht.
Als gevolg van deze partijpolitieke misdaad binnen de gemeenten Sint-Oedenrode en Heusden
(Nederland) heeft A.M.L. van Rooij op 21 april 2010 uit angst om door zijn buren Mies en Robert van
den Biggelaar vermoord te worden, daar twee eerdere pogingen daartoe wonderlijk niet tot de dood
van A.M.L. van Rooij hebben geleid en welke in Nederland om partijpolitieke redenen nooit
strafrechtelijk worden onderzocht, naar België moeten vluchten en in België ACHT MAANDEN
ondergedoken moeten leven gescheiden van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen, die onder
deze omstandigheden in opdracht van burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode te maken kreeg
met de ene na de andere geld afnemende terreur met behulp van het opleggen van valse hoge
dwangsommen en verzegeling van bedrijfsruimten. Ondanks deze wetenschap weigerde de
veroorzakende gemeente Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij vanaf 22 april 2010 uit te schrijven uit de
Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van Sint-Oedenrode, waartoe ze wettelijk
verplicht waren.
Vanaf 1 januari 2011 zijn A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen
gaan wonen op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven (België). Als wettelijk
bewijs daarvoor vindt u bijgevoegd het met Davy Drillieux (verhuurder) overeenkomstig de Belgische
Huurwet op 31 januari 2011 door inspecteur P. Broux, op het registratiekantoor van de gemeente
Zonhoven, Vredelaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren geregistreerde huurcontract (Stuk 1).
In de Belgische Huurwet staat letterlijk het volgende geschreven (Stuk 2):
1. Artikel 1 “de Huurwet is van toepassing op de huurovereenkomsten betreffende de woning
die de huurder tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt met toestemming van de verhuurder --- het
gaat om een feitelijke toestand”.
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2. Artikel. 215 § 2 Burgerlijk Wetboek “De huurovereenkomst betreffende de woning die
bestemd is tot hoofdverblijfplaats van een gehuwd paar wordt altijd verondersteld gesloten te
zijn geweest door beide echtgenoten, zelfs indien het contract slechts gesloten werd door een
van de echtgenoten. De huurovereenkomst is dus altijd ‘het eigendom’ van beide
echtgenoten.”
Op de website van de federale overheid financiën (http://minfin.fgov.be) staat over een geregistreerd
huurcontract met hoofdverblijfplaats letterlijk het volgende geschreven:
Wat houdt de registratie van een huurcontract in en waarvoor dient zij?
De registratie van een huurcontract houdt in dat het bevoegde registratiekantoor de belangrijkste
gegevens van het schriftelijke huurcontract inschrijft in een register. Die inschrijving wordt
bevestigd met een stempel die op het huurcontract wordt geplaatst.
Door deze registratie krijgt het huurcontract een zogenaamde ‘vaste datum’.
Bovendien wordt dat contract ‘bindend voor derde partijen’. Dat is belangrijk voor huurder en
verhuurder.
Indien het huurcontract voor huisvesting bestemd is en de woning als hoofdverblijfplaats wordt
gebruikt, is bij een verkoop van het verhuurde onroerend goed de huurder vanaf de ‘vaste
datum’ wettelijk beschermd tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar-verhuurder gezien deze
laatste gebonden is door dit contract.
A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen hebben overeenkomstig hun op 31
januari 2011 geregistreerde huurcontract vanaf 1 januari 2011 hun hoofdverblijfplaats op het adres
Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven (België), wat hen wettelijk beschermt tegen uitzetting, wat
bindend is voor derde partijen, waaronder de gemeente Zonhoven.
Ondanks deze wetenschap bij burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) en schepenen van
Zonhoven, gouverneur Herman Reynders (sp.a) van de provincie Limburg, gebuur van voormalig
Vlaams minister Ingrid Lieten (sp.a) als ook verantwoordelijk minister Annemie Turtelboom (Open-Vld)
van Binnenlandse Zaken (van 1 januari 2011 tot 6 december 2011) en minister Annemie Turtelboom
van justitie (van 6 december 2011 tot 25 juli 2014) en de Lokale politie HAZODI (Hasselt, Zonhoven
en Diepenbeek) onder aansturing van burgemeester Hilde Claes (sp.a) van Hasselt, weigerde
burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van de gemeente Zonhoven 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 bevolkingsregister
van de gemeente Zonhoven. Als gevolg daarvan hebben wij in Nederland te maken gekregen met
mogelijk meer dan honderd gerechtsdeurwaarders exploten, tientallen meest corrupte rechtszaken en
executoriale beslagleggingen op alle eigendommen van A.M.L. van Rooij in Nederland en al het
eventuele inkomen van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en Van Rooij Holding B.V., camping en
pensionstal “Dommeldal” wat toch al was afgenomen. Dit alles tegen dubbele woonlasten in zowel
België als Nederland en alles wat daarmee samenhangt.
Op 3 april 2011 om 16.45 uur werd in opdracht van burgemeester Peter Maas (hoofd van de politie
van Sint-Oedenrode) door politiebeambte Zwiers onder deze door burgemeester Peter Maas
gecreëerde omstandigheden aan J.E.M. van Rooij van Nunen een valselijk verkregen arrestatiebevel
d.d. 28 september 2010 (parketnummer: 01-840820-06) voor haar echtgenoot A.M.L. van Rooij
uitgereikt (Stuk 3). Daarin staat geschreven dat als A.M.L. van Rooij vóór 20 september 2015 vanuit
België de Nederlandse grens overgaat hij zal worden opgepakt en worden ingesloten in afwachting
van plaatsing in een penitentiaire inrichting. Deze uitreiking van het valselijke arrestatiebevel van
A.M.L. van Rooij aan zijn echtgenote heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van
Nederlands minister Ivo Opstelten (VVD) van veiligheid en justitie, binnen de Europese Unie
partijgenoot van Belgisch minister van justitie Annemie Turtelboom (Open-Vld) en burgemeester
Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven onder voorzitterschap van voormalig Belgisch premier
Guy Verhofstadt (Open-Vld) als voorzitter van de partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten
voor Europa (ALDE). Piet Hein Donner (CDA) was toen Nederlands minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en is als zodanig samen met zijn partijgenoot burgemeester Peter Maas (CDA)
van Sint-Oedenrode verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze domiciliefraude en vervalsing van
Nederlandse en Belgische Rijksregisters jegens A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij
van Nunen.
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Op voorstel van Nederlands minister Ivo Opstelten (VVD) van veiligheid en justitie is deze voormalig
Nederlands minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Piet Hein Donner (CDA) vanaf 1
februari 2012 Vice-President van de Nederlandse Raad van State geworden en daarmee onderkoning
van Nederland. Dit met de wetenschap dat burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode een
persoonlijk goede vriend is van voormalig Nederlands minister President Jan-Peter Balkenende (CDA)
en de wetenschap dat Nederlands onderkoning Piet Hein Donner (CDA) als voormalig minister van
justitie de volgende hieronder beschreven misdrijven rondom Gebr. van Aarle (buurman van A.M.L.
van Rooij) vanaf 1987 heeft afgedekt maakt alles glashelder.
Het is allemaal begonnen in 1987 toen Gebr.van Aarle (buurman van A.M.L. van Rooij) zijn kelder ten
behoeve van een impregneerinstallatie is gaan bouwen zonder een vooraf vereiste bouwvergunning,
in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode op sterk
verontreinigde grond (verontreinigd met arseen, koper en zink tot 14x boven de saneringswaarde) in
strijd met de bouwverordening. Hiertegen werd niet handhavend opgetreden door burgemeester en
wethouders van Sint-Oedenrode en de gemeenteraad van Sint-Oedenrode, waartoe ze wettelijk
verplicht waren. Daarna werd de misdaad rondom hun dekmantel bedrijf Gebr. van Aarle steeds maar
groter. Toen voormalig burgemeester Ger van Oerle (CDA) in 1991 handhavend wilde ingrijpen werd
hij door de commissaris van de koningin Frank Houben (CDA) van Noord-Brabant, die een
persoonlijke vriend is van koningin Beatrix, overgeplaatst naar de gemeente Alphen en Riel, waar hij
tot 1997 burgemeester is gebleven. In 1991 werd op voordracht van Frank Houben (CDA) zijn
partijgenoot Piet Schriek (CDA) benoemd tot nieuwe burgemeester van Sint-Oedenrode. Piet Schriek
trok daarbij John Jorritsma (VVD) aan als nieuwe gemeentesecretaris van Sint-Oedenrode. Korte tijd
later bouwde Gebr. van Aarle B.V. een grote houtimpregneerketel (op de eerder zonder vereiste
bouwvergunning in strijd met het bestemmingsplan op sterk verontreinigde grond in strijd met de
bouwverordening gebouwde kelder) ook weer zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning in strijd
met het bestemmingsplan buitengebied van Sint-Oedenrode.
Op 11 augustus 1992 is de Gebr. van Aarle B.V. op het adres Ollandseweg 159, 5491 XD te SintOedenrode begonnen met het impregneren van hout in zijn illegaal gebouwde
houtimpregneerinstallatie, in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, zonder een
daarvoor vereiste Hinderwetvergunning (Milieuvergunning) van burgemeester en wethouders van Sint
Oedenrode, zonder een daarvoor wettelijk vereiste Wvo-Vergunning (lozingsvergunning) van het
waterschap De Dommel te Boxtel, zonder een daarvoor wettelijk vereist extern veiligheidsrapport en
rampenbestrijdingsplan vanwege de aanwezigheid van meer dan 500 kilogram arseenzuur op grond
van de post Seveso-richtlijn die de omliggende woningen tot op 500 meter van betreffende locatie
(waarvan 12 woningen zijn gelegen tussen de 0 en 100 meter) moet beschermen tegen een
chemische ramp zoals in Seveso (Italie) en Bopal (India). De Gebr. van Aarle B.V. mocht zijn hout
alleen impregneren met wolmanzouten, het superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te
Nijmegen. Om bij burgemeester en wethouders een schriftelijke gedoogbeschikking af te dwingen ben
ik tezamen met mijn moeder en vader naar het gemeentehuis van Sint Oedenrode gegaan en daar
gebleven tot het moment was toegezegd dat een schriftelijke gedoogbeschikking zou worden
afgegeven. Wij hebben toen gezien dat burgemeester P. Schriek (CDA) heel zenuwachtig was. Hij
heeft hierover een halve dag lang rechtstreeks contact gehad met de Raad van State.
Kort daarna werd op 13 augustus 1992 de schriftelijke gedoogbeschikking afgegeven. Diezelfde dag
heb ik tegen deze gedoogbeschikking beroep aangetekend bij de Raad van State en de voorzitter om
schorsing verzocht en gevraagd dit schorsingsverzoek op 14 augustus 1992 te behandelen. Op 14
augustus 1992 werd door de voorzitter van de Afdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State
bij uitspraak B05.91.1210 de schorsing van de op 19 november 1991 aan Gebr. van Aarle B.V.
verleende Hinderwetvergunning plotsklaps opgeheven. Dit is gebeurd zonder dat ik mij daartegen in
een hoorzitting heb kunnen verdedigen. Dit ondanks het feit dat de Raad van State, voorafgaande aan
die beslissing, wettelijk verplicht was om mij hierover te horen. Hiermee heb ik feitelijk bewezen dat de
persoonlijke handelwijze van CDA-burgemeester P. Schriek van Sint-Oedenrode deze met de wet
strijdige beslissing van de voorzitter van de Raad van State tot gevolg heeft gehad.
Vijf dagen later op 18 augustus 1992 werd op initiatief van de milieuofficier van Justitie mr. G. Bos op
het paleis van justitie te ’s-Hertogenbosch de situatie rondom houtverwerkend bedrijf Gebr. van Aarle
B.V. en de opstelling van A.M.L. van Rooij besproken met de volgende genodigden dhr. G. Bos,
officier van Justitie (voorzitter), dhr. G. Broeren (parketsecretaris), dhr H. de Vries (milieu-inspecteur
Noord Brabant), dhr. H. Artz (juridisch medewerker provincie Noord Brabant), dhr. V. Ditters (hoofd
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algemene zaken waterschap De Dommel), mw. I. Valk (rijkspolitie Sint Oedenrode), dhr. M. Saris
(rijkspolitie Sint Oedenrode), dhr. P. Schriek (CDA-burgemeester van Sint Oedenrode), mw. H. van
Dijk-Eerhart (CDA-milieuwethouder van Sint Oedenrode), dhr. C. kerstholt (hoofd afdeling bouwen en
milieu bij de gemeente Sint Oedenrode), dhr. G. van Aarle (milieu technisch medewerker bij de
gemeente Sint Oedenrode), dhr. M. Kerstholt (projectleider bodemsanering bij de provincie Noord
Brabant). Deze M. Kerstholt is een broer van C. Kerstholt hoofd afd. bouwen en milieu bij de
gemeente Sint Oedenrode.
Betreffend overleg heeft de officier van justitie mr. G. Bos in het geheim georganiseerd zonder mij
(A.M.L. van Rooij) hierover te hebben geïnformeerd en zonder mij in de gelegenheid te hebben
gesteld mijn weerwoord daarop te geven. In betreffende bespreking werd ik afgeschilderd als verbaal
agressief en is op voorstel van de inspecteur van VROM dhr. H.A.M.A. de Vries besloten dat CDAburgemeester Piet Schriek van Sint Oedenrode medisch milieukundig arts Henk Jans van de GGDBreda op mij moest afsturen om mij hierover onder vier ogen te spreken. Het is hierbij goed te weten
dat burgemeester Piet Schriek de heer Jans goed kende vanuit zijn voorzitterschap van de GGD in
Breda. Later ben ik in het bezit gekomen van het verslag van dit op 18 augustus 1992 gehouden
geheime overleg onder voorzitterschap van milieuofficier van justitie mr. G. Bos. Het is hierbij tevens
goed te weten dat in 2003 Piet Schriek (CDA) ook voorzitter was van de GGD Hart voor Brabant en
dat dezelfde Henk Jans nog steeds medisch milieukundige is voor de Nederlandse provincies NoordBrabant en Zeeland en nauw samenwerkt met Dirk Wildemeersch coördinator van het domein
Gezondheid & Milieu van de Vlaamse Gezondheidsinspectie. Als waardering voor zijn baanbrekende
hulp kreeg GGD-arts Henk Jans op 7 december 1992 uit de persoonlijke handen van mr. F.J.M.
Houben, commissaris van de Koningin van Noord Brabant, de provinciale milieuprijs 1993 uitgereikt.
Voor bewijs lees het artikel “BEWIJS: GGD-vertrouwens-arts werd buiten de GGD-organisatie om,
ingezet in zaak Ad van Rooij” in Het Echte Nieuws.
Om deze al vanaf 1987 voortdurende misdaad jegens de familie Van Rooij te laten beëindigen heeft
A.M.L. van Rooij strafaangifte gedaan tegen burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode en
Gebr. van Aarle B.V. bij het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. Als antwoord daarop heeft de
officier van justitie mr. G. Bos (een persoonlijke vriend van Frank Houben) in zijn brief d.d. 11 januari
1995 (kenmerk: 1/0010/95) aan A.M.L. van Rooij laten weten dat om opportuniteitsgronden niet
strafrechtelijk zal worden opgetreden tegen deze door burgemeester en wethouders van SintOedenrode en Gebr. van Aarle B.V. gepleegde misdrijven (Stuk 4). Winnie Sorgdrager (D66) was
toen minister van justitie in kabinet Kok I (PvdA, VVD, D66). Winnie Sorgdrager is vanaf 1 januari
2006 staatsraad (rechter) bij de Nederlandse Raad van State.
De opvolgende ministers van justitie na Winnie Sorgdrager (D66) die deze misdaad rondom hun
dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle BV (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) hebben afgedekt en met
subsidie hebben gestimuleerd zijn:

Benk Korthals (VVD) minister van justitie in kabinet Kok II (PvdA, VVD, D66), Annemarie
Jorritsma (VVD) was toen Viceminister-president en minister van Economische Zaken. Het is
hierbij goed te weten dat deze Annemarie Jorritsma thans burgemeester is van Almere,
voorzitter is van de Nederlandse Vereniging van gemeenten (VNG) en op 2 december 2013 in
Praag is gekozen tot president van de Europese vereniging van gemeente en regio’s, CEMR
(Council of European Municipalities and Regions), waaronder ook de gemeente Zonhoven en
de provincie Limburg in België vallen. Annemarie Jorritsma (VVD) is op niveau van de
Europese Unie (ALDE) een partijgenoot van burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van
Zonhoven. Het is daarbij goed te weten dat deze Annemarie Jorritsma (VVD) nooit heeft
gereageerd op het verzoekschrift d.d. 22 april 2002 (kenmerk: EZ/22042/vz)(Stuk 5) van het
Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze A.M.L. van Rooij, waarin is verzocht om geen
uitvoering te geven aan het door haar afgesloten kolenconvenant met milieuminister Jan
Pronk (PvdA) en de branche organisatie EnergieNed en de vijf energieproducenten, waardoor
onder de dekmantel van CO2-reductie met miljarden euro’s aan Europese subsidie onder de
dekmantel van “Groene Stroom” geheel Europa is vergiftigd met miljarden kilogrammen
levensgevaarlijk chemisch afval, waaronder honderden miljoenen kilogrammen valselijk
geëtiketteerd arseenzuur en chroom VI, zijnde hoog problematisch gevaarlijk afval van Billiton/
Shell/Budelco, waarmee ook de Gebr. van Aarle BV zijn hout impregneerde. Dit alles in strijd
met alle hierop betrekking hebbende Europese richtlijnen, verordeningen en arresten (Stuk 6,
Stuk 7, Stuk 8, Stuk 9, Stuk 10). Voor meer achtergrondinformatie lees de volgende artikelen
in Het Echte Nieuws (http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php). Het is haar Europese

9
©









partijgenoot Vlaams minister van Financiën en Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) die
deze vernietiging van al het leven in geheel Europa met miljarden euro’s Vlaams
gemeenschapsgeld subsidieert en stimuleert en als voormalig Belgisch minister van Justitie
deze alles vernietigende misdaad heeft afgedekt en heeft uitgebreid door aan A.M.L. van
Rooij na 4,5 jaar lang onafgebroken verblijf in België, vanaf 1 januari 2011 (samen met zijn
echtgenote) wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, nog
geen Belgische identiteitskaart heeft verstrekt, waardoor zowel A.M.L. van Rooij en zijn
echtgenote J.E.M. van Rooij hun identiteit zijn kwijtgeraakt en juridisch en formeel niet meer
bestaan.
Piet Hein Donner (CDA) minister van justitie in kabinet Balkenende I (CDA,VVD,LPF). Het is
hierbij goed te weten dat hiermee de moord op Pim Fortuyn samenhangt en over Pim Fortuyn
en Ad. van Rooij door Ine Veen twee boeken zijn geschreven te weten: “Moord namens de
Kroon” en “Alarm u wordt vergiftigd” en dat niet Volkert van der Graaf de moordenaar is maar
een tweede schutter die in opdracht van deze alles vergiftigende politiek met een ander
kaliber kogel Pim Fortuyn in zijn hoofd heeft geschoten en heeft vermoord. Om deze misdaad
voor de toekomst wereldwijd te kunnen blijven afdekken en te kunnen uitbreiden heeft
vrijmetselaar Mat Herben (LPF) kabinet Balkenende I snel laten vallen. Het is hierbij goed te
weten dat Jan Peter Balkenende ook vrijmetselaar is en een persoonlijk vriend van
burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode en dat de gemeente Sint-Oedenrode kort na
de moord op Pim Fortuin A.M.L. van Rooij en zijn Ecologisch Kennis Centrum B.V. via een
valselijk bericht in het Eindhovens Dagblad (dat tegenstrijdig schijft over kankerverwekkend
arseen) wilde gelijkstellen aan Volkert van der Graaf. Als bewijs daarvoor lees op de Sociale
Databank Nederland de volgende link (http://www.sdnl.nl/fortuyn1.htm). Het is hierbij goed te
weten dat ook de moord op Theo van Gogh, Jan Burgers als ook de niet natuurlijke dood van
Maarten van Traa en Pamela Hemelrijk kort na het schrijven van het artikel “Aan die 13
miljoen kilo arseen en die 30 miljoen kilo chroom VI kan het niet gelegen hebben” hiermee
verband houdt. Dit met de wetenschap dat dit artikel van journalist Pamela Hemelrijk de
introductie was van een boek wat zij over A.M.L. van Rooij wilde schrijven. In dit kabinet heeft
minister van justitie Piet Hein Donner Joris Demmink aangesteld als secretaris-generaal van
justitie in Nederland, die het op deze wijze vergiftigen van de gehele wereldbevolking vanuit
Nederland strafrechtelijk moest afdekken. Hierin zit dan ook de oorzaak dat Joris Demmink
voor zijn verdenking van misbruik van meerdere kinderen over de gehele wereld niet
strafrechtelijk wordt vervolgd. Hierin ligt dan ook tevens de oorzaak dat de door Robert en
Mies van den Biggelaar (familie van Gebr. van Aarle) gepleegde pogingen tot doodslag op
A.M.L. van Rooij als ook op die van zijn moeder J.M. van Rooij van der Heijden nooit
strafrechtelijk is onderzocht en daarvoor op indirecte wijze met de hulp van de Nederlandse
Raad van State door de gemeente Sint-Oedenrode met miljoenen euro’s is beloond.
Piet Hein Donner (CDA) minister van justitie in Kabinet Balkende II (CDA, VVD, D66). In dit
kabinet heeft minister-president Jan Peter Balkenende (CDA) het “Innovatieplatform” opgericht
waarin onder zijn voorzitterschap Ronald Plasterk, Maria van der Hoeven, Hans de Boer, Piet
Borst, Robbert Dijkgraaf, Wiebe Draijer, Suzanne Hulscher, Gerard Kleisterlee (President
Philips), Marjan Oudeman (President Corus), Alexander Rinnooy Kan, Feike Sijbesma, René
Smit, Kees Tetteroo, Melek Usta, Bas Verhart, Claudia Zuiderwijk, Jan Peter van den Toren,
Frans Nauta (secretaris) zitting hadden. Op deze wijze heeft Jan Peter Balkende (CDA) via
multinationals als Philips en Corus met miljarden euro’s aan overheidssubsidie onder de
dekmantel van “Innovatie” de gehele wereld kunnen vergiftigen met miljarden tonnen
levensgevaarlijk kankerverwekkend gevaarlijk afval van multinationale bedrijven, waarin zijzelf
de grote hoeveelheden aandelen bezitten.
Piet Hein Donner (CDA) en Ernst Hirsch Ballin ministers van justitie (CDA) in kabinetBalkenende III (CDA, VVD). Het is hierbij goed te weten dat Ernst Hirsch Ballin vanaf 1
november 2000 tot 22 september 2006 voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Nederlandse Raad van State is geweest.
Ernst Hirsch Ballin (CDA) minister van justitie in kabinet-Balkenende IV (CDA, PvdA,
ChristenUnie). Piet Hein Donner was in dit kabinet Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en heeft in die periode feitelijk de Arbeidsomstandighedenwet
uitgeschakeld, door niet handhavend op te treden tegen de massale vergiftiging van
werknemers die massaal worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen als valselijk
geëtiketteerd arseenzuur en chroom VI die via hun dekmantelbedrijven als Gebr. van Aarle
B.V. te Sint-Oedenrode massaal worden gedumpt in hout en als gevolg van hergebruik wordt
gedumpt in spaanplaat, energiecentrales en door hergebruik van het vliegas en bodemas uit
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die energiecentrales wordt gedumpt in cement, beton, bakstenen, dakpannen, asfalt, etc.
(Stuk 6). Als je in Nederland als hogere veiligheidskundige daaraan niet meewerkt, zoals
Europees erkent safety manager A.M.L. van Rooij bij Philips Healthcare te Best, dan wordt je
met de hulp van Piet Hein Donner en het UWV op een meest criminele wijze gedumpt. Voor
bewijs lees het artikel “Persconferentie klokkenluider Van Rooij over Philips Healthcare” in Het
Echte Nieuws en lees daarvoor ook de sommatiebrief d.d. 25 oktober 2012 die Philips Safety
Manager A.M.L. van Rooij heeft verstuurd aan Philips HR Manager Hans Dijkman, die daarop
na maar liefst twee jaar nog steeds niet heeft gereageerd en daarmee deze alles vergiftigde
misdaad probeert dood te zwijgen (Stuk 11).
Ivo Opstelten (VVD) minister van veiligheid en justitie in kabinet Rutte I (VVD, CDA). Piet
Hein Donner (CDA) was in dit kabinet tot 15 december 2011 Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties en is op voorstel van Ivo Opstelten vanaf 1 februari 2012 vice-president
(onderkoning) van de Nederlandse State geworden. Het moge u duidelijk zijn dat onder deze
omstandigheden Piet Hein Donner (CDA), die als voormalig minister van justitie jarenlang
bovengenoemde misdrijven van houtimpregneerder Gebr. van Aarle B.V. te Sint-Oedenrode
op opportuniteitsgronden strafrechtelijk heeft afgedekt (Stuk 4) en daarmee de poging tot
doodslag plegende misdaad van Robert en Mies van den Biggelaar op A.M.L. van Rooij altijd
heeft gestimuleerd niet onafhankelijk is en ook geen enkele staatsraad die uitspraken moet
doen onder zijn dictatoriale aansturing onafhankelijk is. Het is dan ook deze Raad van State
die met meest corrupte uitspraken Robert en Mies van den Biggelaar voor hun meerdere
pogingen tot doodslag op A.M.L. van Rooij en zijn moeder J.M. van Rooij van der Heijden
met honderdduizenden euro’s heeft beloond. Hiermee is het bewijs geleverd dat de gehele
Staat der Nederlanden met als hoogste rechtsorgaan de Nederlandse Raad van State onder
aansturing van vice-president Piet Hein Donner (CDA) ’s-werelds grootste criminele
organisatie is geworden, waartegen België zal moeten strijden (zoals in 1830) door alsnog
uitvoering te geven aan het politiek testament d.d. 25 februari 1944 van de Belgische koning
Leopold III. Daarbij kan worden gerekend op mijn hulp en van vele anderen.
Ivo Opstelten (VVD) in kabinet Rutte II (VVD, PvdA).

Belgisch minister Annemie Turtelboom (Open-Vld, ALDE) van justitie werkt met haar Europese
partijgenoot Nederlands minister Ivo Opstelten (VVD, ALDE) van veiligheid en justitie en
justitieminister Thomas Kutschaty van Noordrijn-Westfalen erg nauw samen om deze
grensoverschrijdende criminaliteit in Belgisch Limburg vanuit Nederland en Duitsland maximaal te
laten groeien en heeft daarover afspraken gemaakt en schrijft daarover op haar eigen website 100%
het tegenovergestelde, wat door de media blindelings wordt overgenomen. Voor bewijs lees het
hieronder ingelaste artikel “Grensoverschrijdende criminaliteit wordt opgevoerd” dat Annemie
Turtelboom hierover op haar eigen website heeft geschreven.

Grensoverschrijdende criminaliteit wordt opgevoerd
Annemie Turtelboom
Belgische, Nederlandse en Duitse opsporingsdiensten gaan in de
Euregio’s Maas-Rijn en Rijn-Maas-Noord intensiever
samenwerken in de bestrijding van grensoverschrijdende
criminaliteit. De Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie,
de heer Opstelten, de Belgische Minister van Justitie, mevrouw
Turtelboom, en de Minister van Justitie van Noordrijn-Westfalen,
de heer Kutschaty, hebben hierover afspraken gemaakt in
Maastricht.

In deze grensregio wordt door de politie- en justitiediensten van de drie landen al samengewerkt,
mede dankzij het Bureau Euregionale Samenwerking (BES) dat op Nederlands initiatief is ingericht in
Maastricht. Opstelten, Turtelboom en Kutschaty hebben nu afgesproken deze samenwerking verder
te optimaliseren.
Door op locatie met elkaar af te stemmen, informatie en ervaringen te delen is men sneller in staat
om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. Ter plaatse zijn werkgroepen geformeerd van
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Nederlandse, Belgische en Duitse politie- en justitiemensen op grensoverschrijdende terreinen als:
rondtrekkende criminele groepen, woninginbraken, drugscriminaliteit, mensenhandel, ‘car- and
homejacking’ en criminele motorbendes.
De ministers hebben ook afgesproken te beginnen met het digitaliseren van de rechtshulp in de
grensregio tussen de drie landen. Dit kan veel tijd- en efficiencywinst opleveren. Er gaan in de regio
jaarlijks vele duizenden rechtshulpverzoeken rond. Deze worden nu – ook in dit digitale tijdperk – nog
steeds per post verstuurd, waarbij zowel bij de versturende als de ontvangende instantie een
uitgebreide registratie dient plaats te vinden. Voorwaarde is wel dat deze post via de email over
beveiligde (internet)lijnen kan worden verstuurd.
De regio leent zich volgens de ministers bij uitstek als ideale proeftuin voor verdere
grensoverschrijdende samenwerking. Dit vanwege het bestaande netwerk, de goede contacten en de
intensiteit van grensoverschrijdende criminaliteit in de Euregio. Op basis van de ervaringen in
Limburg zal worden bekeken of de werkwijze over het hele grensgebied met België en Duitsland kan
worden uitgerold.

Het is allemaal begonnen op 19 januari 1983 toen een algemene herziening van de Nederlandse
Grondwet van kracht werd, waarin het volgende nieuwe artikel 120 is opgenomen: :
"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.”
De Nederlandse regering heeft deze nieuwe Nederlandse Grondwet:
- niet voorgelegd aan de Verenigde Naties om het te laten toetsen aan het Handvest van de
Verenigde Naties,waartoe Nederland wettelijk verplicht was.
- niet voorgelegd aan het Europees Parlement om het te laten toetsen aan de Verdragen
van de Europese Unie,waartoe Nederland wettelijk verplicht was.
- niet voorgelegd aan het Federale Belgische Parlement, de Kamer van Afgevaardigden van
Luxemburg en het Benelux Parlement om het door het Hof van Cassatie in België te laten
toetsen aan de Belgische Grondwet, waartoe Nederland wettelijk verplicht was.
Dit heeft de Nederlandse regering kunnen doen omdat België als gevolg van de wet van 19 juli 1945
geen koning had, waarmee de Belgische Grondwet was uitgeschakeld. Voor bewijs lees de op 27
oktober 2014 door No Cancer Foundation vzw te Hasselt en Erik Verbeek te Kroatië ingediende
memorie met verantwoording in de zaak met Rolnummer 6038 bij het Belgisch Grondwettelijk Hof
(Stuk 12).
Op 25 september 1983 is Koning Leopold III overleden en is de ongrondwettelijke onmogelijkheid om
te regeren op koning Boudewijn overgegaan. Dit betekent dat België vanaf 19 juli 1945 grondwettelijk
geen koning meer had en ook geen regent. Dit betekent ook dat alle door koning Boudewijn
bekrachtigde wetten ongrondwettelijk zijn en Grondwettelijk geen rechtskracht hebben.
Op 2 december 1983 werd Willy Claes, kort na het overlijden van koning Leopold III, benoemd tot
minister van Staat door de ongrondwettige koning Boudewijn. Deze benoeming van minister van Staat
en alle andere benoemingen van minister van Staat vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn
ongrondwettig.
Op 4 april 1990 werd bij besluit van de in Raad Verenigde Ministers, houdende bijeenroeping van de
Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat in Verenigde Kamers, beslist dat de
onmogelijkheid van de inmiddels al zeven jaar geleden overleden koning Leopold III is beëindigd
zonder dat koning Boudewijn het heeft bekrachtigd overeenkomstig artikel 69 van de Grondwet,
waarin letterlijk het volgende staat geschreven:

ART. 69. - De Koning bekrachtigt de wetten en kondigt die af.

Op 5 april 1990 hebben de Verenigde Kamers beslist dat de onmogelijkheid van Koning Leopold III
om te regeren een einde heeft genomen. Daarmee is niet beslist dat Koning Boudewijn opeens
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Koning is, daarvoor had hij een nieuwe grondwettelijke eed moeten afleggen wat onmogelijk was want
er hadden intussen meerdere Grondwetsherzieningen plaatsgevonden, zonder dat die waren
bekrachtigd door de Belgische Koning. Met deze nieuwe Grondwetsherziening zijn België en huidig
koning Philip (die Grondwettelijk geen koning meer is) slaaf geworden van Nederland die de Europese
Unie en de Verenigde Naties volledig in hun dictatoriale macht hebben om 7.000.000.000
wereldbewoners te vergiftigen met miljarden tonnen levensgevaarlijke kankerverwekkende stoffen als
arseenzuur en chroom VI, via hun dekmantelbedrijven als Gebr. van Aarle BV (thans: Van Aarle
Houtbedrijf B.V.), Ollandseweg 159, 5491 Sint-Oedenrode, voormalig buurman van A.M.L. van Rooij
en J.E.M. van Rooij van Nunen, waarmee de lijdensweg voor A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote
J.E.M. van Rooij in 1987 allemaal is begonnen.
Met een bij de Nederlandse Raad van State aangespannen rechtszaak heeft A.M.L. van Rooij werelds
grootste milieuschandaal ooit, in gang gezet door het kabinet Lubbers III (CDA, PvdA), feitelijk volledig
ontmanteld. De basis van dit enorme milieuschandaal vormt de "Intentieverklaring uitvoering
milieubeleid basismetaalindustrie" ondertekend op 10 maart 1992 door: minister J.G.M. Alders
namens het ministerie van VROM; minister dr. J.E. Andriessen namens het ministerie van EZ; minister
J.R.H. Maij-Weggen namens het ministerie van V en W; de heer D. Sonneveld namens het
Interprovinciaal Overleg; drs. P.Ph. Dordregter namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
dr. ir. J. IJff en mr. C.Th. Smit namens de Unie van Waterschappen en ir. O.H.A. van Royen namens
de stichting Basismetaalindustrie en Milieu.
Bovengenoemde personen hebben hiermee op 10 maart 1992 een samenwerkingsovereenkomst
afgesloten waarin is beslist dat de 220.000 ton jarosiet die Billiton (Budelco/Shell) jaarlijks aan
gevaarlijk afval opslaat in het jaar 2000 moet zijn teruggebracht naar 11.000 ton en dat 209.000 ton
daarvan moet worden hergebruikt. In deze overeenkomst is aan bovengenoemde deelnemers en de
deelnemers uit de Overleggroep en taakgroepen een geheimhoudingsplicht opgelegd.
Overeenkomstig die intentieverklaring moest de metaalindustrie (Billiton/Budelco/Shell) van Kabinet
Lubbers III het concentraat aan zware metalen (arseen, chroom VI, koper) uit jarosiet halen waarvoor
de industrie (Hickson Garantor) veel belangstelling had. Hickson Garantor BV verwerkt dit concentraat
aan zware metalen (feitelijk extreem gevaarlijk afval) in haar bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co
en verkoopt betreffend bestrijdingsmiddel aan onder andere de houtimpregneerbedrijven in
Nederland, waaronder Gebr. van Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.), Ollandseweg 159,
5491 XB, Sint-Oedenrode. Om dit te realiseren is gemeentesecretaris John Jorritsma (VVD) van SintOedenrode vanaf 1997 tot 2002 burgemeester van Budel geworden om op deze wijze de zware
metalen, waaronder arseenzuur, uit jarosiet te halen, door Hickson Garantor (thans: Arch Timber
Protection BV) om te zetten tot houtverduurzamingsmiddelen om het via dekmantelbedrijven als Gebr.
van Aarle B.V. te Sint Oedenrode via geïmpregneerd hout ongecontroleerd in het milieu te laten
dumpen. Als waardering voor deze diensten is John Jorritsma (VVD) daarna commissaris van de
koning in de provincie Friesland geworden. Als gevolg van deze misdaad heeft A.M.L. van Rooij op 21
april 2010 naar België moeten vluchten om door Mies en Robert van den Biggelaar (familie van Van
Aarle) niet te worden vermoord.
Voor dit alles hebben de Ministers van VROM en EZ grote bedragen aan overheidssubsidie
(gemeenschapsgeld) uitgegeven en doen dat nog steeds. Het gaat om enorme hoeveelheden arseen,
chroom VI en koper uit jarosiet (zinkafval) die Billiton (Budelco/Shell) wereldwijd via dekmantelbedrijf
Hickson Garantor BV (thans: ARCH TIMBER PROTECTION) - waarvan het moederbedrijf is gevestigd
op het adres Louizalaan 149. 1050 BRUSSEL (België) - is gaan verkopen om het vervolgens via de
houtimpregneerbedrijven, waaronder Gebr. van Aarle BV, bij de door minister J.G.M. Alders (PvdA)
van VROM opzettelijk onjuist voorgelichte consumenten in hun tuinen te dumpen. Hiervoor moest dus
een wereldwijd grote markt worden gecreëerd. Ook daarvoor heeft voormalig minister van VROM
J.G.M. Alders gezorgd.
Op 24 april 1992 hebben de Nederlandse ministers Jorritsma van EZ en Pronk van VROM het
kolenconvenant met de brancheorganisatie EnergieNed en de vijf producenten gesloten in een poging
daarmee deze sluipmoordende chemische genocide op 7.000.000.000 wereldbewoners vanuit
Nederland en België gelegaliseerd te krijgen. Het is allemaal begonnen in het kabinet Lubbers III. Wim
Kok was toen minister van financiën en Jan Pronk minister van ontwikkelingssamenwerking. Deze
twee ministers waren toentertijd op de hoogte van het feit dat de "bestrijdingsmiddelenwet" ernstige
tekortkomingen kende. De wet houdt bij de toelating van een bestrijdingsmiddel geen rekening met de
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niet werkzame chemische stoffen en de milieu- en gezondheidsgevolgen, van zowel de werkzame als
de niet werkzame chemische stoffen, wanneer die in de afvalfase zijn beland.
Met deze tekortkomingen kan dus elk soort gevaarlijk afval worden omgezet tot het product
'bestrijdingsmiddel' om het vervolgens duur te verkopen en op een ongecontroleerde wijze, al dan niet
via tijdelijke producten, in water, bodem en lucht te dumpen. De metaalindustrie en ertssmelterijen
hebben deze tekortkomingen in de "bestrijdingsmiddelenwet" optimaal benut. Hoog problematisch
gevaarlijk afval, vol zwarte lijststoffen als arseenzuur en chroomtrioxide, hebben ze op deze wijze
weten om te zetten tot het product 'bestrijdingsmiddel'. Geen duizenden euro's per ton meer betalen
voor eeuwige opslag, maar verkopen voor zo'n vijf euro per kilogram moet de gedachte geweest zijn.
En ook: ons kan niets gebeuren, de minister van VROM is toch verantwoordelijk voor die
tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet en dus voor alle daaruit voortvloeiende milieu- en
gezondheidsschade.
Met deze achtergrondkennis heeft Kabinet Lubbers III onder leiding van voormalig milieuminister
Alders in juni 1992 het "Rio de Janeiro protocol" tot stand gebracht en ondertekend. Onder de
dekmantel van 'behoud van de regenwouden' heeft Alders verduurzaamd hout als geschikt alternatief
aangeprezen. Milieuorganisaties waaronder de Vereniging Milieudefensie volgden Alders daarin
blindelings. Landelijke milieucampagnes, en de enorme publiciteit hierover, hebben in Nederland
geleid tot een werkelijke rage. Deze campagnes stimuleerden de aanschaf en het gebruik van
geïmpregneerd hout door de consument. Coniferen en beukenhagen werden veelal gerooid en
nauwelijks nog gebruikt als erfafscheiding. Geïmpregneerd hout kwam daarvoor in de plaats. Tegels
en klinkers in de tuin werden vervangen door tegels van geïmpregneerd hout. Zelfs
kinderspeeltoestellen, picknicktafels, vlonders, beschoeiingen, huizen en gehele woonwijken werden
gebouwd van geïmpregneerd hout. Dat hiermee onze regenwouden werden behouden hebben wij
nooit begrepen en is ook nooit aangetoond. Wel is het zo dat de metaalindustrie en ertssmelterijen op
deze wijze haar levensgevaarlijk afval, dat met de best bestaande techniek uit het milieu moet worden
geweerd, jaarlijks met miljoenen kilogrammen in het milieu hebben kunnen dumpen. Onder de
dekmantel van 'komo-keur' heeft minister Hans Alders van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (VROM) in de vorm van milieusubsidie daarvoor zelfs miljoenen guldens aan
gemeenschapsgeld uitgegeven. Om de gehele wereld binnen een generatie te kunnen vergiftigen en
te vernietigen zijn aan deze voormalige milieuminister Hans Alders (PvdA) maar liefst de volgende
huidige functies toebedeeld:
 onafhankelijk voorzitter overleg over het beperken van de hinder van de luchthaven Schiphol,
vanaf oktober 2006;
 voorzitter EnergieNed, vanaf juli 2007;
 lid Board Eurelectric, Brussel;
 lid Board Eurogas, Brussel;
 lid Formule-E-team (bevordering elektrisch rijden);
 lid Raad van Advies Energy Delta Gas Research;
 lid Raad van Commissarissen "Lysias Consulting Group", vanaf oktober 2007;
 voorzitter bestuur PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn);
 voorzitter Raad van Commissarissen SNS (Stichting Nationale Sporttotalisator);
 voorzitter Raad van Commissarissen AOG Contactonderwijs B.V.;
 lid dagelijks bestuur VNO-NCW (als vertegenwoordiger van de energiesector);
 voorzitter Raad van Toezicht "Groninger Forum";
 lid Raad van Advies vervoersondernemeing "Arriva" te Heerenveen;
 voorzitter Overleg toekomst farmacie;
 procesregisseur implementatie Convenant Gewasbescherming;
 lid Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen, vanaf september 2008;
 voorzitter Taskforce biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, vanaf oktober 2008;
 voorzitter Raad van Toezicht UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen), vanaf februari
2009;
 lid Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten, vanaf februari 2010;
 voorzitter Overlegorgaan verkeer en waterstaat, vanaf 15 mei 2012;
 lid klankbordgroep Langetermijn Spooragenda, vanaf juni 2013;
 voorzitter Raad van Commissarissen ProRail B.V., vanaf 1 juli 2014;
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Om hem daarmee te ondersteunen zijn aan zijn voorganger milieuminister Ed Nijpels (VVD) maar
liefst de volgende huidige functies toebedeeld:
 voorzitter Stichting Ronald McDonald Kinderfonds, vanaf maart 1997;
 voorzitter Milieu Centraal, vanaf augustus 2004;
 voorzitter Stichting Energie Prestatie Keur;
 lid Raad van Commissarissen "Peute Papierrecycling" B.V.;
 voorzitter Raad van Commissarissen "Maltha Glasrecylcing" te Heijningen, vanaf september
2005;
 bestuursvoorzitter Raad van Accreditatie (RvA), vanaf maart 2006;
 voorzitter klimaatcentrum van het internationale Rode Kruis, vanaf november 2006;
 voorzitter Raad van Toezicht Reclassering Nederland, vanaf juni 2007;
 lid Commissie private financiering infrastructuur, vanaf november 2007;
 voorzitter Programmacommissie Noord-Nederland "Pieken in de delta", vanaf december 2007;
 lid dagelijks bestuur VNO-NCW, vanaf 1 mei 2008;
 voorzitter Thuiswinkel.org, vanaf 1 mei 2008;
 voorzitter Stichting "Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders";
 voorzitter Stichting "PromoDe";
 voorzitter Stichting "Sterkin";
 voorzitter Taskforce Huisvesting Gepardonneerden;
 voorzitter Stichting Water For Life;
 voorzitter jury Neprom Prijs 2009, vanaf 1 juli 2008;
 voorzitter "GeoBusiness Nederland", vanaf 1 mei 2009;
 voorzitter NLingenieurs;
 voorzitter Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam;
 voorzitter KBb-Educatief (Koninklijke Boekverkopersbond), vanaf oktober 2011;
 voorzitter adviescommissie Havenschap Moerdijk;
 voorzitter Raad van Toezicht "Wetsus, Nederlands topinstituut voor watertechnologie", vanaf
maart 2013;
 lid Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen, vanaf 23 mei 2013;
 voorzitter commissie voortgang energieakkoord, vanaf oktober 2013;
 voorzitter Raad van Toezicht AvroTros, vanaf 1 januari 2014;
 lid SER (Sociaal-Economische Raad), vanaf 1 september 2014
Dit al jarenlang voortdurende en door de overheid gedoogde proces heeft intussen al ons sloophout
en rioolslib sterk vergiftigd met levensgevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen. De
minister van VROM is verantwoordelijk en aansprakelijk voor een niet meer te betalen milieu- en
gezondheidsschade als gevolg daarvan. Huidig minister-president Kok en huidig milieuminister Pronk
moeten gedacht hebben; we kunnen deze truc nog wel een keer uithalen maar nu met 'groene
stroom'. Onder de dekmantel van 'CO2 reductie' noemen wij dit sterk vergiftigd sloophout en rioolslib
'biomassa' voor de opwekking van 'groene stroom'. Onder leiding van milieuminister Jan Pronk (PvdA)
is het Kyoto-protocol tot stand gebracht en ondertekend. Wij zorgen er vervolgens voor dat
milieuorganisaties zoals Vereniging Milieudefensie, weer landelijke campagnes gaan voeren. Deze
landelijke campagnes en de enorme publiciteit erover heeft in Nederland wederom geleid tot een rage.
Iedereen moet groene stroom inkopen anders ben je verdacht. In werkelijkheid worden jaarlijks
miljoenen kilogrammen levensgevaarlijke zware metalen zoals arseen en chroom VI, in sloophout en
rioolslib verder verspreidt via uitstoot naar de lucht vanuit de kolengestookte elektriciteitscentrales en
via het vrijkomende vliegas in de cement, beton en asfalt. Dit omdat men zware metalen niet kan
verbranden. Onder de dekmantel van "CO2 reductie" wordt ook hier weer door onze minister van
VROM miljoenen guldens aan gemeenschapsgeld uitgegeven in de vorm van terugbetaling REBbelasting (Stuk 5 en Stuk 6).
Het gehele kabinet Lubbers III heeft op de hierboven beschreven wijze Billiton (Budelco/Shell)
geholpen om via de dekmantelbedrijven Hickson Garantor BV en houtimpregneerbedrijven, waaronder
de Gebr. van Aarle BV, jaarlijks miljoenen kilogrammen arseen, chroom VI en koper met het
geïmpregneerde hout mee in water, bodem en lucht te dumpen.
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Dit alles in strijd met hun eigen beleid zoals dat door de Tweede Kamer der Staten Generaal is
vastgelegd in het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 waarin zowel arseen als
chroom VI staan opgenomen als zwarte lijststof en waarvoor in Internationaal verband is besloten dat
in het milieu brengen van deze stoffen, gezien hun gevaarlijke eigenschappen, via een maximaal
brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen. Onder
milieuschadelijkheid wordt verstaan: stofeigenschappen zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit,
mutageniteit en teratogeniteit of afbreekbaarheid -, en (bio)accumulatie, die een ernstig risico
inhouden. Voor bewijs lees de volgende artikelen (http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php) in
Het Echte Nieuws.
Op grond hiervan had de Gebr. van Aarle BV betreffend arseen en chroom VI nooit in het hout mogen
persen om er geïmpregneerd hout van te maken en nooit als geïmpregneerde houten producten aan
de consumenten mogen verkopen. Ondanks de wetenschap bij alle leden van kabinet Lubbers III dat
door hen daarmee alle nationale- en internationale wetten met voeten werden getreden, hebben zij
toch besloten dit alles zwaar te subsidiëren. Via de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in
Nederland (VHN) heeft minister Alders van VROM grote bedragen subsidie gegeven aan de
houtimpregneerbedrijven in Nederland, waaronder de Gebr. van Aarle BV, voor de invoering van een
milieuzorgsysteem en heeft het ministerie van VROM via deze houtimpregneerbedrijven 25 tot 75
procent subsidie gegeven aan consumenten die dit geïmpregneerde hout met "Komo-keur" kochten.
Dit alles met de wetenschap dat "Komo-gekeurd" geïmpregneerd hout juist het maximum aan arseen
en chroom VI bevat. Bij besluit van 23 september 2003 hebben burgemeester en wethouders van Sint
Oedenrode zelf beslist dat de door hen aan de Gebr. van Aarle BV verleende milieuvergunning zich
niet uitstrekt tot het door Gebr. van Aarle BV geproduceerde geïmpregneerde hout of houten
producten daarvan die worden verkocht aan de consumenten. Dit omdat daarmee betreffend
geïmpregneerde hout of geïmpregneerde houten producten daarvan, in de gebruiks- en afvalfase
worden gebracht. Door verkoop van geïmpregneerd hout aan de consument heeft de Gebr. van Aarle
BV vanaf 11 augustus 1992 jaarlijks maar liefst zo'n 62.150 kg arseen en 86.900 kg. chroom VI op
een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht gebracht zonder een daarvoor vereiste
milieuvergunning in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan buitengebied.
Arseen (arseenzuur) is al vanaf 1986 een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht en chroom VI
(chroomtrioxide) is al vanaf 1986 een zwarte lijststof voor lucht. Dit betekent dat het in het milieu
brengen ervan al vanaf 1986 via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek
moet worden vermeden. Dit internationaal beleid heeft de Staat der Nederlanden met het door de
Tweede Kamer der Staten-Generaal goedgekeurde "Indicatieve Meerjarenprogramma Milieubeheer
1986-1990" overgenomen.
Overeenkomstig dit programma waren burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode dan ook
wettelijk verplicht om mijn bezwaarschrift gegrond te verklaren en met toepassing van bestuursdwang
en dwangsom het bedrijf Gebr. van Aarle BV te dwingen de verkoop van met arseen en chroom VI
geïmpregneerd hout, en houten producten daarvan, aan de consument met onmiddellijke ingang te
verbieden. Dit omdat daarmee door de Gebr. van Aarle BV dagelijks zo'n 15 kilogram arseen en 21
kilogram chroom VI op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht worden gebracht, zonder
te beschikken over een daarvoor vereiste milieuvergunning in strijd met het ter plaatse geldende
bestemmingsplan buitengebied. Dit alles met de hulp van de Nederlandse Raad van State.
Op 9 november 1992 heeft de ondertekening van het oprichtingscertificaat van de Partij van de
Europese Sociaaldemocraten (PES) plaatsgevonden en poseren de deelnemende partijleiders.
V.l.n.r.: Wim Kok (PvdA), Willy Claes (voorzitter PES), Felipe Gonzalez (PSOE) en Laurent Fabius
(PS). De deelnemers in de nieuwe partij bestaat uit 12 EG-landen en Oostenrijk (zie foto).
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Het zijn juist deze drie politieke partijen (PES. ALDE, EVP) die de Europese Commissie besturen
onder voorzitterschap van Jean-Claude Juncker, die hiervan dan ook onverwijld op de hoogte zal
worden gebracht middels verzending van een kopie van dit verzoekschrift (zie foto).

Om deze sluipmoordende chemische genocide op zeven miljard wereldbewoners vanuit Partij van de
Europese Sociaaldemocraten (PES) onder voorzitterschap van Willy Claes via dekmantelbedrijf
Hickson Garantor BV (thans: ARCH TIMBER PROTECTION) - waarvan het moederbedrijf is gevestigd
op het adres Louizalaan 149. 1050 BRUSSEL (België) – ten uitvoer te kunnen brengen via de
Nederlandse en Belgische houtimpregneerbedrijven, waaronder Gebr. van Aarle BV, kreeg buurman
A.M.L. van Rooij daarop de volgende hieronder ingelaste brief van voormalig Nederlands minister
President Wim Kok (PvdA).
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Op 15 oktober 2012 ging A.M.L. van Rooij onder deze omstandigheden met bovengenoemde
voorgeschiedenis naar de gemeente Zonhoven waar hij enkel kon worden ingeschreven onder de
strikt opgelegde voorwaarde van een vooraf door de gemeente Zonhoven valselijk ingevuld formulier,
waarop geen identiteitskaart kon worden verstrekt. Zijn echtgenote kon om die reden niet worden
ingeschreven. Onder deze door burgemeester Johny de Raeve bewust gecreëerde omstandigheden
moest A.M.L van Rooij nog langer gescheiden leven van zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen,
waarmee hij vanaf 5 juli 1979 voor de wet en de kerk is getrouwd. Omdat J.E.M. van Rooij van Nunen,
daardoor veel in Nederland moest blijven om ook voor de paarden en de toen 93 jaar oude
hulpbehoevende moeder van A.M.L. van Rooij te zorgen, werd de terreur nog veel groter. Bijgevoegd
vindt u de door gemachtigd ambtenaar op 04/03/2013 opgemaakte getuigschrift van woonst van
A.M.L. van Rooij (Stuk 13). Daarin staat geschreven dat A.M.L. van Rooij vanaf 15 oktober 2012
staat ingeschreven in het Belgische Rijksregister onder nummer: 53.03.10 603-37 op zijn
woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. Ondanks het feit dat A.M.L. van Rooij in de
gemeente Zonhoven stond ingeschreven, weigerde de gemeente Sint-Oedenrode A.M.L van Rooij
daar uit te schrijven. Het is hierbij goed te weten dat gemeentesecretaris Peet van de Loo van SintOedenrode voor deze dubbele domiciliefraude van A.M.L. van Rooij in afstemming met de gemeente
Zonhoven daarvoor verantwoordelijk is. Zij is lid van de politieke partij D66 en was voorheen raadslid
in de gemeente Maastricht, die nauwe banden onderhoudt met de gemeente Hasselt, dat via de
HAZODI-politie zit verbonden aan de gemeente Zonhoven. Peet van de Loo (D66) is thans wethouder
in de buurgemeente Best, maar is wel in Sint-Oedenrode blijven wonen. Het is hierbij tevens goed te
weten dat D66 en Open-Vld samen met de VVD en MR binnen de Europese Unie in dezelfde politieke
partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) zitten onder voorzitterschap
van voormalig Belgisch premier Guy Verhofstadt (Open-Vld), partijgenoot van Burgemeester Johny De
Raeve van Zonhoven en voormalig minister Annemie Turtelboom van Binnenlandse Zaken en Justitie
die hiervoor volledig verantwoordelijk en aansprakelijk zijn.
Op 25 oktober 2012 heeft het Belgisch Grondwettelijk Hof onder rolnummer: 130/2012 op het
verzoekschrift d.d. 30 juli 2012 van A.M.L. van Rooij en het Ecologisch Kennis Centrum B.V.
onherroepelijk arrest gewezen die op 12 november 2012 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd,
welke u hieronder vindt ingelast (Stuk 14)
.
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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
GRONDWETTELIJK HOF
N. 2012 — 3363

[2012/206275]
Uittreksel uit arrest nr. 130/2012 van 25 oktober 2012

Rolnummer 5464
In zake: het beroep tot vernietiging van de wet van 15 december 2010 houdende instemming
met, onder meer, het « Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot
instelling van de Benelux Economische Unie », ingesteld door het « Ecologisch Kennis Centrum B.V.
» en anderen.
Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer,
samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels,
bijgestaan door de griffier F. Meersschaut,
wijst na beraad het volgende arrest:
I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 juli 2012 ter post aangetekende brief
en ter griffie is ingekomen op 31 juli 2012, is beroep tot vernietiging ingesteld van de wet van 15
december 2010 houdende instemming met, onder meer, het « Verdrag tot herziening van het op 3
februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie » (bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad van 22 december 2011), door het « Ecologisch Kennis Centrum B.V. », met
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zetel te NL-5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), 't Achterom 9a, de vzw « No Cancer Foundation »,
met zetel te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 16, de familie A.M.L. van Rooij, wonende te 3520
Zonhoven, Hazendansweg 36 A, en de familie Erik Verbeek, wonende te HR-34550 Pakrac
(Kroatië), Seovacki put 43.
Op 17 augustus 2012 hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en J. Spreutels, met
toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk
Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof,
zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarin wordt vastgesteld dat
het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk is.
(...)
II. In

rechte
(...)
B.1. De verzoekende partijen vragen het Grondwettelijk Hof het volgende te beslissen:
« I. dat het op 1 januari 2012 in werking getreden nieuwe Benelux Verdrag onmiddellijk moet
worden verbroken, daar die in zeer ernstige mate in strijd met de Belgische Grondwet tot stand is
gekomen.
II. dat de erkenning van Nederland als lidstaat van de Europese Unie onmiddellijk moet worden
ingetrokken omdat Nederland met het opnemen van artikel 120 in de Grondwet, de overige artikelen
uit die Grondwet heeft uitgeschakeld, wat niet mag worden getoetst door een rechter en Nederland
om die reden ook niet over een Grondwettelijk Hof beschikt, waarmee in ernstige mate wordt
gehandeld in strijd met het Europese Verdrag van Lissabon ».
B.2. Het Grondwettelijk Hof is bevoegd om uitspraak te doen over beroepen tot vernietiging van
wetten, decreten en ordonnanties (artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Grondwettelijk Hof). Een dergelijk beroep kan met name worden ingesteld door iedere natuurlijke of
rechtspersoon die doet blijken van een belang (artikel 2), en dit binnen een termijn van zes maanden
of, indien het gaat om een akte houdende instemming met een verdrag, binnen een termijn van zestig
dagen na de bekendmaking van de betrokken wettelijke norm (artikel 3). Het beroep tot vernietiging
wordt bij het Hof aanhangig gemaakt door middel van een verzoekschrift (artikel 5), dat het
onderwerp van het beroep vermeldt en een uiteenzetting van de feiten en middelen bevat (artikel 6).
B.3. Het Hof is niet bevoegd om de gevraagde beslissingen te nemen. Zelfs indien het
verzoekschrift wordt opgevat als een beroep tot vernietiging van de wet van 15 december 2010
houdende instemming met, onder meer, het « Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958
gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie », moet worden vastgesteld dat die
wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatblad van 22 december 2011, zodat het beroep moet
worden geacht buiten de voormelde termijn van zestig dagen te zijn ingediend. In weerwil van wat de
verzoekende partijen in hun memorie met verantwoording lijken aan te nemen, kan een beroep tot
vernietiging niet op een andere wijze dan door middel van een verzoekschrift bij het Hof aanhangig
worden gemaakt.
B.4. Zonder dat het nodig is te onderzoeken of aan de overige ontvankelijkheidsvereisten is
voldaan, is het beroep tot vernietiging derhalve klaarblijkelijk onontvankelijk wegens laattijdigheid.
Om die redenen,
het Hof, beperkte kamer,
met eenparigheid van stemmen uitspraak
doende, verwerpt het beroep.
Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 25 oktober 2012.
De griffier,
F. Meersschaut

De voorzitter,
M. Bossuyt

COUR CONSTITUTIONNELLE
F. 2012 — 3363

[2012/206275]

Extrait de l'arrêt n° 130/2012 du 25 octobre 2012

In dit op 12 november 2012 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde arrest nr. 130/2012 van 25
oktober 2012 staat letterlijk het volgende geschreven:
“ de familie A.M.L. van Rooij, wonende te 3520 Zonhoven, Hazendansweg 36 A”
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Dit betekent dat het Belgisch Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd arrest nr.
130/2012 van 25 oktober 2012 heeft beslist dat de familie A.M.L. van Rooij woont op het adres
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. Ondanks deze wetenschap bij:
- burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) en schepenen van Zonhoven;
- gouverneur Herman Reynders (sp.a) van de provincie Limburg;
- Ingrid Lieten (sp.a), viceminister- president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van
Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoede bestrijding, nota bene buurvrouw van
A.M.L. van Rooij;
- Belgisch minister Joëlle Milquet (cdH) van Binnenlandse Zaken;
- Belgisch minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open-Vld);
- de lokale politie van Hasselt en Tongeren onder aansturing van Belgisch minister Joëlle
Milquet (cdH);
- de procureur des konings van Hasselt Marc Rubens;
- de procureur des konings van Tongeren Rosette Vandenborne van Tongeren
is aan A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen tot op de dag van vandaag (
11 november 2014) nog steeds geen Belgische identiteitskaart verstrekt door burgemeester Johny De
Raeve van Zonhoven op hun woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. Daarmee hebben
bovengenoemde personen onmiskenbaar de aan de Belgische Koning afgelegde ambtseed
overtreden, welke luidt:
“Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de
wetten van het Belgische volk.”
Dit betekent dat de Belgische Staat grondwettelijk verplicht is om alle schade te vergoeden die het als
gevolg daarvan heeft aangericht bij de volgende rechtspersonen,
1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 2011 wonende op haar
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
3. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer:
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
4. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
5. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
6. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD SintOedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
7. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
Als ook alle schade die is aangericht bij:
8. alle cliënten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V.
9. J.M. van der Heijden, de 96 jaar oude hulpbehoevende moeder van A.M.L. van Rooij, wonende
op het adres ’t Achterom 9A, 3520 Sint-Oedenrode, maar daar onder deze door de Belgische
Staat gecreëerde omstandigheden al een jaar lang niet kan wonen en daarom grotendeels in
België verblijft op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven;
10. huurder A.A.H. van Rooij (zoon van A.M.L. van Rooij), wonende op het adres ’t Achterom 9, 5491
XD Sint-Oedenrode (Nederland):
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11. huurder K.T. Driessen, wonende op het adres ’t Achterom 9A, 54921 XD, Sint-Oedenrode
12. alle klanten van Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ die paarden hebben gestald en boxen
hebben gehuurd.
zal moeten vergoeden. Ook betekent dit dat de Belgische Staat grondwettelijk verplicht is om al die
schade terug te verhalen op Johny De Raeve, Herman Reynders, Ingrid Lieten (sp.a), Joëlle Milquet
(cdH), Annemie Turtelboom (Open-Vld), Marc Rubens, Rosette Vandenborne als ook op de politieke
partijen Open-Vld, sp.a en cdH die hun grondwettelijke ambtseed hebben overtreden.
Hoe extreem groot die schade is, en wat bovengenoemde “grondwettelijke ambtseed overtredende”
personen daarmee hebben aangericht staat hieronder beschreven:
.
Op 13 januari 2013 heeft ook J.E.M. van Rooij van Nunen als gevolg van levensbedreigende terreur
van dezelfde buurman Mies van den Biggelaar, die eerder samen met zijn zoon Robert van den
Biggelaar haar echtgenoot A.M.L. van Rooij heeft getracht te vermoorden, blijvend Nederland moeten
verlaten en heel haar hebben en houden moeten achterlaten, als ook de paarden en de
hulpbehoevende 94 jaar oude moeder van A.M.L. van Rooij. Ook daarvoor is Mies van den Biggelaar
indirect door de gemeente Sint-Oedenrode weer met honderdduizenden euro’s beloond. Om onze
woningen op het adres ’t Achterom 9 en 9A, 5491 XD, 5491 XD in Sint-Oedenrode (Nederland) niet
onbewoond achter te laten en om zo’n 20 paarden en huisdieren niet te laten verhongeren en te laten
uitbreken en om de hulpbehoevende 94 jaar oude moeder van A.M.L. van Rooij niet reddeloos en
radeloos achter te laten is K.T. Driesen in de woning op het adres ’t Achterom 9A gaan wonen en is
A.A.H. van Rooij in de woning op het adres ’t Achterom 9A gaan wonen.
Op 14 januari 2013 is ook J.E.M. van Rooij van Nunen naar de gemeente Zonhoven gegaan en heeft
geëist dat ze moest worden ingeschreven op haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven, waar haar echtgenoot al vanaf 1 januari 2011 onafgebroken woont en daar elke nacht
heeft geslapen. Ook dat inschrijven kon enkel onder de strikt opgelegde voorwaarde van een vooraf
door de gemeente Zonhoven valselijk ingevuld formulier, waarop geen identiteitskaart kon worden
verstrekt. Een paar dagen later kwam in opdracht van de gemeente Zonhoven wijkagent Ronny Maes
naar onze woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. Hij heeft J.E.M. van Rooij van
Nunen een formulier laten tekenen. Bijgevoegd vindt u de door gemachtigd ambtenaar op 04/03/2013
opgemaakte getuigschrift van woonst van J.E.M. van Nunen (Stuk 15). Daarin staat geschreven dat
J.E.M. van Nunen vanaf 14 januari 2014 staat ingeschreven in het Belgische Rijksregister onder
nummer: 55.09.20 510-11 op haar woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.
Op 15 januari 2013 (een dag na de inschrijving van J.E.M. van Rooij van Nunen in het Belgische
Rijksregister bij de gemeente Zonhoven) heeft de gemeente Sint-Oedenrode A.M.L. van Rooij
ambtshalve uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van SintOedenrode, waarop de rechtbank Oost-Brabant bij uitspraak SHE 13/3985 onherroepelijk heeft beslist
(Stuk 16). De gemeente Sint-Oedenrode heeft met boze opzet zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van
Nunen op 15 januari 2013 niet uitgeschreven uit de GBA van Sint-Oedenrode ondanks de wetenschap
dat J.E.M. van Rooij van Nunen een dag eerder op 14 januari 2013 door de gemeente Zonhoven is
ingeschreven in het Belgisch Rijksregister onder nummer: 55.09.20 510-11 op haar hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven. Burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven
weigert aan A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij een Belgische identiteitskaart te
verstrekken op hun woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven ondanks het feit dat zowel
A.M.L. van Rooij onder Rijksregisternummer: 53.03.10 603-37 als ook zijn echtgenote J.E.M. van
Rooij van Nunen onder Rijksregisternummer: 55.09.20 510-11 vanaf 14 januari 2013 staan
ingeschreven in de gemeente Zonhoven, op hun woonadres Hazendansweg 36A, 2520 Zonhoven en
daar vanaf 1 januari 2011 onafgebroken hebben gewoond. Burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) van Zonhoven heeft met de hulp van Belgisch minister van justitie Annemie Turtelboom (OpenVLD) tot op de dag vandaag (bijna 2 jaar later) aan A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van
Rooij van Nunen nog steeds geen Belgische Identiteitskaart (E-kaart) verstrekt. Daarmee hebben
Johny De Reave en Annemie Turtelboom met boze opzet in zeer ernstige mate maar liefst twee jaar
lang hun grondwettelijke ambtseed overtreden. Als waardering daarvoor wordt Annemie Turtelboom
minister van begroting, Financiën en Energie onder minister President Geert Bourgeois (NVA).
Hiermee is het bewijs geleverd dat als je als Belgisch minister van justitie jarenlang in zeer ernstige
mate de grondwettelijke ambtseed overtreedt, waarmee voor vele miljarden euro’s aan schade is
veroorzaakt aan de Belgische Gemeenschap in Vlaanderen dit wordt beloond met een post van
minister van Financiën en Energie, zodat alle financiën kunnen worden gebruikt voor overtredingen
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van de Belgische grondwet en de wetten aan het Belgische Volk. Wat dit voor A.M.L. van Rooij en
J.E.M. van Rooij tot gevolg heeft, kunt u hieronder lezen:
Op 11 juli 2013 is het paspoort van A.M.L. van Rooij verlopen (Stuk 17). Dit betekent dat A.M.L. van
Rooij vanaf 1 juli 2013 geen identiteitskaart meer heeft. Zonder rechtsgeldig paspoort mag A.M.L. van
Rooij niet naar een ander land binnen de Europese Unie en mag hij België niet meer uit.
A.M.L. van Rooij kan zonder een identiteitskaart op zijn woonadres Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven nooit een nieuw Nederlands paspoort aanvragen, omdat je voor het aanvragen van een
nieuw paspoort je moet kunnen legitimeren waar je woont, wat voor A.M.L. van Rooij onmogelijk is
omdat hij niet over een identiteitskaart beschikt dat hij op de Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven
woont. Dit betekent dat alle in België en Nederland uitgesproken uitspraken, beschikkingen, vonnissen
en arresten van na die tijd, - waarin A.M.L. van Rooij als ook zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van
Nunen en zijn ondernemingen Camping en Pensionstal “Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum
B.V., Van Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. en de politieke
partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, betrokken zijn - niet rechtsgeldig zijn en opnieuw in
behandeling moeten worden genomen nadat burgemeester Johny de Raeve (Open-Vld) op bevel van
huidig minister van justitie Koen Geens (CD&V) aan A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van
Rooij van Nunen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 een Belgische identiteitskaart heeft
verstrekt op hun woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.
Dit betekent ook dat A.M.L. van Rooij als ook zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen en zijn
ondernemingen Camping en Pensionstal “Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van
Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. vanaf 11 juli 2013 geen
belastingfraude en sociale fraude of welke andere fraude dan ook meer heeft gepleegd. Dit omdat
iemand zonder identiteit geen enkel fraude kan plegen of misdaad kan begaan. Deze belastingfraude
en sociale fraude hebben burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven en voormalig
justitieminister Annemie Turtelboom (Open-Vld) gepleegd omdat die het gevolg is van het feit dat zij
aan A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2011 geen
identiteitskaart hebben verstrekt, waartoe zij grondwettelijk verplicht waren.
Dit betekent ook dat executoriale beslagleggingen op de onroerende en roerende goederen,
bankrekeningen e.d. van A.M.L. van Rooij, zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen en zijn
ondernemingen Camping en Pensionstal “Dommeldal”, het Ecologisch Kennis Centrum B.V., Van
Rooij Holding B.V., Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V. niet rechtsgeldig zijn en in
geval van rechtsgeldigheid zijn verjaard. Op de eigendommen van personen zonder identiteit kan
namelijk nooit executoriaal beslag worden gelegd.
29 augustus 2013: Toevalligerwijze zijn wij op 14 januari 2014 via advocaat mr. Carl Schreurs
namens OCMW-Zonhoven voor het eerst in het bezit gekomen van een door gemachtigd ambtenaar
Yolande Wouters valselijk opgemaakte BEWIJS VAN BEWONING van onze hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, waarin letterlijk het volgende staat geschreven:
 vanaf 01/01/2011 tot 14/10/2012 ONBEWOOND;
 vanaf 15/10/2012 tot 28/08/2013 bewoond door A.M.L. van Rooij;
 vanaf 14/01/2013 tot 28/08/2013 bewoond door J.E.M. van Rooij van Nunen;
 vanaf 29/08/2013 tot 09/01/2014 ONBEWOOND;
(Stuk 18). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast
te beschouwen. Over het vanaf 29/08/2013 ONBEWOOND zijn van onze woning heeft de gemeente
Zonhoven ons nooit aangeschreven en heeft het schepencollege van Zonhoven daarover nooit een
besluit genomen. Ook heeft onze wijkagent Ronny Maes van Zonhoven het ONBEWOOND zijn van
onze hoofdverblijfplaats op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven nooit gecontroleerd. Hij
heeft wel geconstateerd dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen daadwerkelijk op dit
adres wonen. Dit met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij samen met zijn echtgenote
J.E.M. van Rooij van Nunen ook na 29 augustus 2013 tot op heden (11 november 2014)
onafgebroken hebben gewoond in hun woning op het adres, Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.
Hiermee is onze woning een woning geworden van waaruit A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van
Nunen over de gehele wereld misdrijven mogen plegen zonder daarvoor strafrechtelijk te kunnen
worden vervolgd. Dit omdat personen zonder identiteit in een onbewoonde woning (waarin geen
personen kunnen verblijven) nooit strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Dit alles heeft huidig
Vlaams minister Annemie Turtelboom van Financiën samen met haar partijgenoot burgemeester
Johny De Raeve voor elkaar weten te krijgen.
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Op 12 september 2013 spreekt de rechtbank Oost-Brabant in opdracht van de SNS Bank NV (is
Nederlandse Staatsbank) onder zaaknummer /rolnummer: C/01/266459 / KG ZA 13-520 bij verstek
een kortgeding vonnis uit tegen (Stuk 19):
a. A.M.L. van Rooij, wonende te Zonhoven (België)
b. J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende te Sint-Oedenrode (feitelijk verblijvende te Zonhoven
(België);
Dit vonnis is vals op grond van de volgende feiten:
 in een onbewoonde woning op de Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) kan A.M.L.
van Rooij onmogelijk wonen en kan J.E.M. van Rooij van Nunen onmogelijk verblijven;
 A.M.L. van Rooij heeft vanaf 11 juli 2013 geen identiteit meer. Op een persoon zonder
identiteit kan door een rechtbank nooit vonnis worden gewezen;
 A.M.L. van Rooij mocht vanwege het verlopen van zijn paspoort op 11 juli 2013 niet meer de
Belgische grens over naar Nederland, waarmee de door de rechtbank Oost-Brabant op 12
september 2013 uitgesproken verstekvonnis onwettig is.
 tegen A.M.L. van Rooij loopt in Nederland tot 20 september 2015 een valselijk opgemaakt
arrestatiebevel welke nooit ten uitvoer kan worden gebracht, want een persoon zonder
identiteit in een onbewoonde woning bestaat juridisch niet en ook formeel niet. In een
onbewoonde woning bevinden zich namelijk geen mensen. Dit betekent dat eerst dit
arrestatiebevel van de formeel niet bestaande persoon A.M.L. van Rooij in een penitentiaire
inrichting had moeten zijn ingetrokken.
Met bovengenoemde feiten is onmiskenbaar komen vast te staan dat burgemeester Johny De Raeve
van Zonhoven en Belgisch justitieminister Annemie Turtelboom de personen A.M.L. van Rooij en
J.E.M. van Rooij van Nunen juridisch en formeel van de aardbodem hebben laten verdwijnen.
Daartoe zijn ze niet bevoegd overeenkomstig de door hen afgelegde grondwettelijke ambtseed aan de
Belgische koning.
Op 15 oktober 2013 vonden de juridisch en formeel niet meer bestaande personen A.M.L. van Rooij
en J.E.M. van Rooij van Nunen in de brievenbus van hun onbewoonde woning op het adres
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven twee door Belgisch gerechtsdeurwaarder Daniel PALET te
Hasselt betekende exploten op het woonadres Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, wat juridisch
onmogelijk is (Stuk 20 en Stuk 21). Met deze twee exploten heeft de Nederlandse Staat onder de
dekmantel van SNS-Bank NV bovengenoemd kort geding vonnis d.d.12 september 2013 van de
rechtbank Oost-Brabant laten betekenen op een onbewoonde woning aan de juridisch en formeel niet
meer bestaande personen A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen. In die twee door Belgisch
gerechtsdeurwaarder Daniel PALET te Hasselt betekende exploten hebben Nederlands
gerechtsdeurwaarder Erik van der Ploeg ten kantore van Jongejan Wisseborn te Harderwijk een
exploot van betekening en bevel tot ontruiming laten uitgaan aan de twee juridisch en formeel niet
meer bestaande personen A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen met de aanzegging dat
hun onroerende zaken op 29 oktober 2013, vanaf 10.30 uur, worden getaxeerd, en dat daaraan
medewerking moet worden verleend en dat daarvoor € 89,33 en € 1.275,94 moet worden betaald aan
de Nederlandse Staat (SNS Bank NV). Hieraan hebben wij onmogelijk kunnen voldoen op grond van
de volgende feiten:
 Burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven en Belgisch Justitieminister Annemarie
Tultelboom hebben ervoor gezorgd dat A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen
juridisch en formeel niet meer bestaan;
 De formeel niet bestaande personen A.M.L van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen nooit
met de auto de Belgische grens over mogen omdat het paspoort van A.M.L. van Rooij vanaf
11 juli 2013 is verlopen;
De schade die Nederlandse Staat (via hun dekmantelbedrijf SNS Bank NV) met misbruik van geld van
de belasting betalende Nederlanders daarbij heeft aangericht bij de nog levende juridisch en formeel
niet meer bestaande personen A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen en andere daaraan
verbonden rechtspersonen beloopt reeds tientallen miljoenen euro’s, welke met de dag groeit.
Al deze schade kan door de Nederlandse Staat weer worden verhaald op de Belgische Staat, die de
schade weer kan verhalen op burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven en voormalig
justitieminister Annemie Turtelboom die dit hebben veroorzaakt en daarvoor persoonlijk
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Omdat Annemie Turtelboom vanaf 25 juli 2014 Vlaams minister
van financiën is en daarmee zich kan beroepen op haar politieke onschendbaarheid betekent dat geld
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voor Vlaanderen geen enkel probleem kan zijn. Huidig Vlaams minister Annemie Turtelboom van
financiën beschikt namelijk over een ongekende pot aan geld waaruit al die schade kan worden
betaald. Indien nodig kan ze daarvoor een hogere belasting heffen bij alle Vlaamse inwoners. Dat dit
de Vlaamse belastingbetalers veel geld zal gaan kosten maken de volgende feiten glashelder:
Op 19 januari 2014 is ook het paspoort van J.E.M. van Rooij van Nunen verlopen (Stuk 22). Dit
betekent dat ook J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari 2014 geen identiteitskaart meer heeft.
Zonder rechtsgeldig paspoort mag J.E.M. van Rooij van Nunen niet naar een ander land binnen de
Europese Unie en mag zij België niet meer uit. J.E.M. van Rooij van Nunen kan zonder een
identiteitskaart op haar woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven nooit een nieuw Nederlands
paspoort aanvragen, omdat je voor het aanvragen van een nieuw paspoort je moet kunnen
legitimeren waar je woont, wat voor . J.E.M. van Rooij van Nunen onmogelijk is omdat zij niet over een
identiteitskaart beschikt dat zij op de Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven woont. Dit betekent dat alle
in België en Nederland uitgesproken uitspraken, beschikkingen, vonnissen en arresten van na die tijd,
- waarin J.E.M. van Rooij van Nunen is betrokken - niet rechtsgeldig zijn en opnieuw in behandeling
moeten worden genomen nadat burgemeester Johny de Raeve (Open-Vld) op bevel van huidig
minister van justitie Koen Geens (CD&V) aan J.E.M. van Rooij van Nunen en zijn echtgenoot A.M.L.
van Rooij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 een Belgische identiteitskaart heeft verstrekt
op hun woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.
Op 30 mei 2014 bezorgt advocaat mr. Dirk VAN COPPENOLLE (Stafhouder Balie van Hasselt) in de
brievenbus van de door de gemeente Zonhoven in het Belgische Rijksregister geregistreerde
ONBEWOONDE woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, letterlijk de volgende brief
aan A.M.L. van Rooij (Stuk 23):

VAN COPPENOLLE
ADVOCATEN
DIRK VAN COPPENOLLE
SOFIE REPRIELS
MEDEWERKSTER

BEVERZAKSROEKWEG 97
B-3520 ZONHOVEN
Tel (+32) (0)11/227798
Fax (+32) (0)11/236492
DIRK@VAN-COPPENOLLE.BE

VAN ROOIJ A.M.L.
Hazendansweg 36a
3520 ZONHOVEN

U/REF:
M/REF: 5346/Gemeente Zonhoven/Van Rooij-klacht BP
Zonhoven, 30 mei 2014
Geachte Mijnheer,
U kent de uitgesproken beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling
Hasselt dd. 30/05/2014,
Ter zake treed ik op als raadsman van partijen De RAEVE, TELEN en HULSMANS,
U gelieve de aan mijn cliënten toegekende rechtsplegingsvergoeding ad € 1.320,00 ten titel van berusting
te willen storten op mijn derdenrekening BE81 7351 1306 6824 met vermelding van de refertes van het
dossier.
Bij gebreke aan vrijwillige regeling zal de deurwaarder worden gelast met invordering.
Met vriendelijke groeten.
Dirk Van Coppenolle
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Met de dreiging van het sturen van een gerechtsdeurwaarder aan A.M.L. van Rooij naar zijn woning
Hazendansweg 36A, 3520, Zonhoven wil advocaat mr. Dirk VAN COPPENOLLE in opdracht van
burgemeester Johny De RAEVE, gemeentesecretaris Bart TELEN en wnd. gemeentesecretaris MarieClaire HULSMANS van de gemeente Zonhoven maar liefst € 1.320,00 EURO stelen. Dit met de
voorkennis en wetenschap dat burgemeester Johny De Raeve, gemeentesecretaris Bart TELEN en
wnd. gemeentesecretaris Marie-Claire HULSMANS betreffende woning op het adres Hazendansweg
36A, 3520 Zonhoven als ONBEWOOND heeft laten registreren in het Belgische Rijsregister. Hiermee
is het bewijs geleverd dat burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven op de hoogte is
van het feit dat de woning op het adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven is bewoond door A.M.L.
van Rooij en ondanks die wetenschap deze woning in het Belgisch Rijksregister bewust heeft laten
registreren als ONBEWOOND.
Op 16 oktober 2014 wordt door toegevoegd gerechtsdeurwaarder mr. Janou Jolijn Breukers,
werkzaam voor Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders te Harderwijk aan J.M. van der Heijden
(de 96 jaar oude hulpbehoevende moeder van A.M.L. van Rooij), wonende op het adres ’t Achterom
9A, 5491 XD te Sint-Oedenrode de door de rechtbank Oost-Brabant op 7 oktober 2014 uitgesproken
beschikking in zaaknummer / rekestnummer: C/01/281994 / BP RK 14-804 bij exploot betekend (Stuk
24). Deze beschikking hebben eigenaar A.M.L. van Rooij als ook zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van
Nunen nooit toegestuurd gekregen op hun woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven omdat
burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven en opvolgend minister van justitie Koen Geens (CD&V)
onze woning op dat adres onbewoond houdt, wat weer het gevolg is van het feit dat Annemie
Turtelboom, als ook haar opvolgster Maggie De Block, dat bij hun overdracht opzettelijk hebben
verzwegen voor huidig minister Koen Geens (CD&V) van justitie. In deze aan J.M. van der Heijden
betekende beschikking heeft de rechtbank Oost-Brabant beslist dat de woningen van A.M.L van Rooij
op het adres ’t Achterom 9-9a, bijbehorende opstallen en 6 hectare grond op 1 oktober 2014 in een
veiling openbaar zijn verkocht, wat niet het geval is en ook nooit het geval kan zijn omdat eigenaar
A.M.L. van Rooij op zijn woonadres Hazendansweg 36A nooit een veilingexploot op verzoek van de
SNS Bank NV heeft ontvangen, wat ook onmogelijk is zolang burgemeester Johny De Raeve (OpenVld) van Zonhoven en Belgisch Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) onze woning op het adres
Hazendansweg als ONBEWOOND geregistreerd houdt in het Belgisch Rijksregister.
Gerechtsdeurwaarder mr. Janou Jolijn Breukers, werkzaam voor Jongejan Wisseborn
Gerechtsdeurwaarders te Harderwijk, heeft deze op 7 oktober 2014 uitgesproken beschikking van de
rechtbank Oost-Brabant in zaaknummer / rekestnummer: C/01/281994 / BP RK 14-804 op 16
oktober 2014 betekent aan:
1. A.A.H. van Rooij, wonende op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode;
2. J.M. van der Heijden, wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode;
3. K.T. Driessen, wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode,
4. J.E.M. van Nunen, wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode,
5. Meerdere niet met naam genoemde huurders en/of gebruikers die verblijven op het adres ’t
Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode,
met het bevel dat zij op uiterlijk 29 januari 2015 de woningen op het adres ’t Achterom 9-9A moeten
hebben ontruimd en verlaten en de sleutels aan de SNS Bank NV (Staat der Nederlanden) moeten
hebben afgegeven.
De SNS Bank NV (Staat der Nederlanden) heeft deze door hen verkregen valselijke beschikking van
de rechtbank Oost-Brabant betekend aan:
4. J.E.M. van Nunen, wonende op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode
met de voorkennis en wetenschap dat J.E.M. van Nunen vanaf 1 januari 2011 samen met zijn
echtgenoot A.M.L. van Rooij woont op haar hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven
(België) en vanaf 14 januari 2013 staat ingeschreven in het Belgische Rijksregister onder nummer:
55.09.20 510-11 op haar woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, welke door burgemeester
Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven en huidig Belgisch justitieminister Koen Geens (CD&V)
vanaf 29 augustus 2013 tot op de dag van vandaag in het Belgische Rijksregister ONBEWOOND
wordt gehouden, ten gunste van de hierboven beschreven 7.000.000.000 wereldbewoners vergiftigde
grensoverschrijdende misdaad.
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De SNS Bank NV (Staat der Nederlanden) heeft deze door hen verkregen valselijke beschikking van
de rechtbank Oost-Brabant bewust niet betekend aan de volgende op het adres ‘t: Achterom 9 en 9A
gevestigde bedrijven en politieke partij:
1. Camping en Pensionstal “Dommeldal” eenmansbedrijf met ondernemingsnummer:
57035032 , gevestigd op het adres ’t Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)
met als zaakvoerder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (Stuk 25);
2. Het Ecologisch Kennis Centrum B.V., met ondernemingsnummer: 16090111, vanaf 5 maart
1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als
directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (Stuk 26);
3. Van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer: 17102683, vanaf 5 maart 1998
gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland), met als
bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (Stuk 27);
4. Stichting Administratiekantoor van Rooij Holding B.V., met ondernemingsnummer:
17154479, vanaf 5 maart 1998 gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD SintOedenrode (Nederland), met als voorzitter A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op
zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (Stuk 28);;
5. Politieke Groepering De Groenen (met haar zetel te Utrecht), afdeling Sint-Oedenrode,
gevestigd op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-Oedenrode (Nederland), met als
gemachtigd bestuurder A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) (Stuk 29);
met de voorkennis en wetenschap dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 samen met zijn echtgenote
J.E.M. van Rooij van Nunen woont op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven
(België) en vanaf 15 oktober 2012 staat ingeschreven in het Belgische Rijksregister onder nummer:
53.03.10 603-37 op zijn woonadres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven, welke door burgemeester
Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven en huidig Belgisch justitieminister Koen Geens (CD&V) vanaf
29 augustus 2013 tot op de dag van vandaag in het valselijk opgemaakte Belgische Rijksregister
ONBEWOOND wordt gehouden, ten gunste van de hierboven beschreven 7.000.000.000
wereldbewoners vergiftigde grensoverschrijdende misdaad.
De SNS Bank NV (Staat der Nederlanden) heeft deze door hen verkregen valselijke beschikking van
de rechtbank Oost-Brabant bewust nooit laten betekenen aan de eigenaar van de woningen op het
adres ’t Achterom 9 en 9A,5491 XD Sint-Oedenrode, zijnde A.M.L. van Rooij, die vanaf 1 januari 2011
samen met zijn echtgenote J.E.M. van Rooij van Nunen woont op zijn hoofdverblijfplaats
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) en vanaf 15 oktober 2012 staat ingeschreven in het
Belgische Rijksregister onder nummer: 53.03.10 603-37 op zijn woonadres Hazendansweg 36A, 3520
Zonhoven, welke door burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld) van Zonhoven en huidig Belgisch
justitieminister Koen Geens (CD&V) vanaf 29 augustus 2013 tot op de dag van vandaag
ONBEWOOND wordt gehouden, ten gunste van de hierboven beschreven 7.000.000.000
wereldbewoners vergiftigende grensoverschrijdende misdaad.
Hiermee hebben wij het bewijs geleverd dat burgemeester Johny de Raeve (Open-Vld) van Zonhoven
en Belgisch justitieminister Annemie Turtelboom (Open-Vld) vanuit Nederland van de Belgische Staat
’s-werelds grootste criminele organisatie hebben gemaakt waar enkel nog mensen en bedrijven die
meewerken aan het plegen van sluipmoordede genocide op 7.000.000.000 wereldbewoners geld
kunnen verdienen en dat mensen en bedrijven die daaraan niet meewerken financieel en lichamelijk
moeten worden gesloopt tot de dood erop volgt. Zo nodig moeten ze worden vermoord, zoals is
gebeurd bij Pim Fortuyn en vele andere personen waarmee A.M.L. van Rooij heeft samengewerkt.
Juist daarvoor heeft burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode Mies en Robert van den
Biggelaar ingeschakeld om onder de dekmantel van “burenruzie” A.M.L. van Rooij te vermoorden, wat
met twee gepleegde meest ernstige pogingen tot doodslag wonderlijk is mislukt. Als waardering
daarvoor heeft de familie Van den Biggelaar zich met de hulp van de Nederlandse Raad van State
(onder chantagedruk van burgemeester Peter Maas van Sint-Oedenrode) indirect met miljoenen
euro’s onrechtmatig kunnen verrijken met geld dat burgemeester Peter Maas (CDA) bij A.M.L. van
Rooij heeft gestolen. Het moge u duidelijk zijn dat nagenoeg al het belastinggeld dat de bijna 6,5
miljoen Vlamingen moeten betalen aan huidig Vlaams minister Annemie Turtelboom van financiën
(Open-Vld) zal worden uitgegeven aan deze wereldwijd opererende criminele organisatie om daarmee
binnen een generatie de gehele Belgische bevolking uit te roeien en vanuit Nederland en België de
gehele wereld te vergiftigen en vernietigen.
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Dit alles heeft kunnen gebeuren omdat België als gevolg van de wet van 19 juli 1945 de Belgische
Grondwet heeft uitgeschakeld en enkel weer kan terugkomen door uitvoering te geven aan het politiek
testament d.d. 25 februari 1944 van koning Leopold III, waartoe de Belgische regering grondwettelijk
verplicht is. Voor bewijs lees de op 27 oktober 2014 door No Cancer Foundation vzw te Hasselt en
Erik Verbeek te Kroatië ingediende memorie met verantwoording in de zaak met Rolnummer 6038 bij
het Grondwettelijk Hof van België (Stuk 12).
Voor meer achtergrondinformatie verwijs ik u naar de website van de Europese De Groenen in België,
waar dit verzoekschrift ook op wordt gepubliceerd, in de volgende link:

www.degroenen.eu
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te
beschouwen.

Conclusie met verzoek tot het nemen van een besluit.
Met inachtneming van bovengenoemde feiten richten wij aan Liesbeth Homans als verantwoordelijk
Vlaams Viceminister-president Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding het nadrukkelijke verzoek om de door burgemeester Johny De Raeve (Open-Vld)
van Zonhoven en voormalig Belgisch minister van justitie Annemie Turtelboom (Open-Vld) bij A.M.L
van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen afgenomen identiteit weer terug te geven, in het Belgische
Rijksregister te laten registreren dat de woning op het adres Hazendansweg 36A, vanaf 1 januari 2011
als hoofdverblijfplaats bewoond is geweest door A.M.L. van Rooij en zijn echtgenote J.E.M. van Rooij
van Nunen en aan:
1. Van Rooij, Adrianus Marius Lambertus, bij besluit vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) met terugwerkende kracht
een identiteitskaart te verstrekken;
2. Van Nunen Johanna Elisabeth Maria, bij besluit vanaf 1 januari 2011 wonende op haar
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België) met terugwerkende kracht
een identiteitskaart te verstrekken;
waartoe u onder meer op grond van het op 12 november 2012 in het Belgisch Staatsblad
gepubliceerde arrest van 25 oktober 2012 (rolnummer: 130/2012) overeenkomstig uw afgelegde eed
grondwettelijk verplicht bent, en dat per kerende e-mail vóór uiterlijk 15 november 2014 schriftelijk te
bevestigen.
In afwachting op de hierboven verzochte schriftelijke bevestiging, verblijven wij;
Hoogachtend,

A.M.L van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen.
Vanuit de volgens het Belgische Rijksregister valselijk ingeschreven ONBEWOONDE woning op het
adres Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven.
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com
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