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Betreft: rechtzaak tegen kabinet Balkenende & Co en kabinetsval

Geachte mevrouw, heer,
Vandaag heeft Minister President J.P. Balkenende het ontslag van het
kabinet Balkenende II aangekondigd in de media, welke morgen door
Koningin Beatrix zal worden bevestigd.
Voor mijn rechtzaak tegen dit kabinet verandert weinig.
Eisvermindering = de enige eis die ik laat vallen is 'het verplicht
uitschrijven van nieuwe Tweede Kamerverkiezingen in opdracht van de
Hoge Raad'. Dictatuur Nederland blijft voor mij voortbestaan...en het
demissionaire kabinet BII blijft hiervoor verantwoordelijk...tot en met de
verkiezingsuitslag, formatie van het komende kabinet en de overdracht
van autoriteit door dits oude kabinet Balkenende aan dat nieuwe kabinet.
De door mij aangeklaagde ministers Remkes, De Geus en
staatssecretaris Van Hoof blijven verantwoordelijk voor het feit dat ik
onder het huidige Regeerakkoord & Regeringsverklaring 2003 en de
wetten- & verdraginterpretatie van de bewindspersonen 'een Slavin van
de Staat der Nederlanden ben & blijf'. Mijn kids blijven Slavenkids.
De juridische status van het Regeerakkoord & Regeringsverklaring is en
blijft tot op heden onbekend en zal pas helder worden in een arrest van
de Hoge Raad. Ik blijf dan ook eisen dat de HR zich uitspreekt over de
wijze waarop dit R-akkoord wordt toegepast in mijn leven en welke
betekenis dit akkoort wettelijk zou moeten hebben voor het volk...
Zowel de rechtbank Haarlem als de HR moeten de werkwijze van de door
mij aangeklaagde kabinetsleden beoordelen voor de periode dat zij in
functie zijn....in mijn gezinsleven.
Ik zie graag dat de rb Haarlem op zeer korte termijn een zittingsdatum
uitschrijft, opdat de HR kan oordelen voordat de nieuwe regering - na de
binnenkort te houden Tweede Kamerverkiezingen - in dienst treedt.
Ik voel er helemaal niets voor ook nog eens een rechtzaak te moeten
starten tegen het nieuw gekozen kabinet.
Tot slot: De bestuursrechter had het volk van de Staat der Nederlanden
al veel meer rechtszekerheid, rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid &
menselijkheid kunnen geven dankzij mijn rechtzaak tegen het kabinet
Balkenende. De rechterlijke macht is partijdig aan de politiek en gooit
burgers liever de hel in.
Of ik aanwezig zal zijn tijdens de rechtzitting weet ik niet...
Met vriendelijke groet,

