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Aan: Helqis,che Staat 
'- .. ":

namens deze Maqqie De Bl,ock
Minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid, Financietoren -
Kruidtuinlaan 50/175 í000 Brussel
E-mail Info.magoiedeblock@minsoc.fed.be

rK$
A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen
Vanaf 1 januari  2011 wonende op hun
hoofdverbl ijfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (België)

Ons kenm erk: AvR/JvNi 1 T O42O 15/DeBtock
Zonhoven: 17 april2015

Geachte verantwoordelijke minister Maggie De Block van Sociale Zaken en Volksgezondheid

De volgende natuurlijke (rechts)personen:
1. Van.Rooíi .  Adriangs Marius Lambertus, vanaf I  januari  201'1 wonende op zi jn

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (Belgiê) ;
2 '  Yan,Nunen. Johanna El isabeth Maria, vanaf 1 januari  2011-wonende op haar

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);
hebben ondanks eerdere mondelingen toezeggingen daartoe van Jacqu'es Wirtz, Directeur-generaal
bij FOD BinnenlandseZaken Instellingen en Bevolking, van de Belgische Staat, namens deze Jan
Jambon, verantwoordelijk Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken tot
op heden (na 4,5 maand) nog steeds geen besluit mogen ontvangen op ons verzoekschrift tot het
nemen van een beslui t  d.d. 5 december2Ol4 (kenmerk:AvR/05122014N2), waarvan ub12.1,2,62,
p^e e1 Q+ 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 2014 (kenmerk:AvR/051220141V2) door verantwoordelijk Vice-eersteminister
en minister Jan Jambon (N-VA) van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en
de Regie der gebouwen, is dat:

4 A.M'L'  van Rooi j  en J.E.M. van Rooi jvan Nunen vanaf 1 januari  2O11in België (Vlaanderen)
niet de wettelijk verplichte zorgverzekering hebben kunnen verkrijgen, waaruit aantoonbare
gezondheidsschade is ontstaan;

verzoek tot het neme om véór uiterliik 25 april 20í5 in afstemming met uw
Nededandseco | |egamin is te rEd i thSch ippers@d,We|z i jnen.Spor t te
hebben beslist:

l .  dat als gevolg van de door de Belgische Staat gepleegde domici l iefraude de in di t
verzoekschrift door A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen vanaf 1 januari2011
(4,3 iaar lang) gepleegde strafbare ieiten (misdrijven), wàaruit bij hen beiden aantoonbaar
gezondheidsschade en miljoenen euro's aan sociale schade is ontstaan, direct wordt
beéindigd en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 wordt gecorrigeerd, waartoe
verantwoordelijk minister Maggie De Block van Sociale Zaken en Volksgezóndheid op grond
van de Belgische en Europese wet en regelgeving wettelijk verplicht is.

Dit verzoekschrift bevat 120 met bijbehorende stukken A t/m G (58 blz.), totaat.. 1ZS blz-


