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A.M.L. van RooU en J.E.M. van Nunen
Vanaf 1 januari 201í wonende op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (België) 
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Afqegeven met ontvan gstbevestiqing

Aan: Belqische Staat

lSmens deze Johan VAn Ove4veldt
Minister van Financiën
Wetstraat 12 1000 Brusser
E-mail info@kcfin.be

Zonhoven: 17 april2015

Ons kenmerk: AvR/JvN/ 1 T 04201 Sl Overtveldt

Geachte verantwoordelijke minister Johan Van overtveldt van Financiën.

De volgende natuurlijke (rechts)personen:
1 . vanaf l januari 2011 wonende op zijn

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364, 3szo zonl-roven (België);
2. Yan,lune". lonann , vanaf 1 januari àOt i  *onende op haar

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Bergië);
hebben ondanks eerdere monderingen toezeggingen daartoe uan lacquéJacques Wirtz, Directeur-generaalr v v r  v v r  r v r  cbij FOD Binnenlands e Zaken Instellingen en aévolring, van de Belgische Staat, namens deze JanJambon, verantwoordelijk Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken totop heden (na 4,5 maand) nog steeds geen besluit mogen ontvangen op ons verzoekschrift tot hetnemenvaneenbes lu i td .d .5december2Ol4(kenmerk :AvR/05í22O14lvz) ,waarvan ub12.1 ,2 ,62 ,
9! "l 91 met bijbehorende bewijstukken van aangetekende verzending en ontvangst vindt bijgevoegd(Stuk F).

Het gevolg van deze weigering om een besluit te nemen op ons verzoek tot het nemen van een
besluit d.d. 5 december 2A14 (kenmerk: AvFÍ051220141Vi) door verantwoordelijk Vice-eersteminister
en minister Jan Jambon (N-VA) van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden ende Regie der gebouwen, is dat:

esluit om vóór gilediik 25 april 20ts in afstemming mer uwNeder|andseco|legaminister.teroenDissetonem@}inancién(tevenspresidentvande
Eurogroup) te hebben beslist:

l' dat als gevolg van de door de Belgische Staat gepleegde domiciliefraude de in ditverzoekschrift door A.M.L. van Rooij, J.E.M. van nooilvan Nunen, cámping enPensionstal 'Dommeldal', Ecologisóh Kennis centrum B.V. en ván ióóU Èotding B.V.al vanaf 1 jan.uari 2011 (4,3jaar-lang) gepleegde fiscale fraude direct wordt beëindigd enmet terugwerkende kracht vanaf l januari 2011 wordt gecorrigeerd, waartoe
verantwoordelijk minister Johan Van overtveldt van FiÀanciëÀ op giond van oe Belgischeen Europese wet en regelgeving wettelijk verplicht is.

Dit verzoekschrift bev4 í20 pag{na,s met stukken A Um G blz.), totaal: 178 blz.
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