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A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Nunen
Vanaf í januari 201i wonende op hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (Betgië)

Afqeqeven met ontvanqstbevestiqinq

Aan: Hervé Jamar
Minister van Begroting, belast met
de Nationale Loterij
Kunstlaan 7 1210 Brussel
E-mail info@amar.fed. be

vq

Ons kenmerk: AvFVJvN/ 1 T 04201 St Jamar
Zonhoven: 17 april2015

Geachte Hervé Jamar, Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij van de federale
regering van België,

De volgende natuurlijke (rechts)personen:
1. van Rooii. Adrianus Marius Lambertus, vanaf 1 januari 201 1 wonende op

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België): I2. Van tlunen. .tonanna , vanaf 1 januari 20i 1 wonende op
hoofdverblijfplaats Hazendansweg gOA, 3520 Zonhoven (België);

or-Qro.-v.?o.J&ioq-
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Betreft:

I  M.L.van Rooijen J.E.M. van Nunen, vanaf 1 januari2Oll wonende op hun hoofdverbl i j fplaats
Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven (België) hebben de grondwettelijke plicht om Zijne Koninklijke
Hoogheld koning Filip tezamen met huidig eerste voorzittel Jean de Cbdt van het Hoí van Cassatie
gelijktijdig te verzoeken om in overeenstemming met het testament van koning Leopold lll door het
voltallige Hof van Cassatie onder voorzitterschap van eerste voorzitter Jean dé CoOt Oe door socialist
Paul Henri Spaak namens de Regering van Zrlne Majesteit de Koning der Belgen tussen het
Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogáom Luxémburg op 21 oktober
1943 gesloten Monetaire Overeenkomst en op 5 september 1g44 gèsloten Nederlan-ds-Belgische-
Luxemburgse Douane-overeenkomst te toetsen aan de op 5 septem ber 1g44 van kracht zrynOe
Grondwet in het algemeen en artikel 68 van die Grondwei in neibijzonder en daarop arresite wijzen,
waarin alle in dit verzoekschrift genoemde feiten worden betrokken. Daarom is hedln verzocht.

ln dit gelijktijdig onlosmakelijk aan elkaar verbonden verzoekschrift richten wij aan Hervé Jamar als
Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, van de federale ,egeiing om op grond van de
inhoud van dit verzoekschrift te beslissen:

1. Dat de vanaf de Tweede Wereldoorlog ongrondwettige Belgische Parlementen (de Senaat en
de Kamer van Volksvertegenwoordigers) en de daaruit voortkomende ongrondwettige
regeringen niet langer meer België regeren en hun ongrondwettelijke maèfrt teruggeven aan
koning Filip in overeenstemming met de ten tijde van S septembei lgl+ van kraJht zijnde
Belgische Grondwet, waartoe alle vanaf de Tweede Wereldoorlog ongrondwettelijke Belgische
parlementen (de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers)èn daarmee ook dó
huidige ongrondwettelijke regering Michel (met als eerste minister Charles Michel)en de
huidige ongrondwettelijke Senaat (met als voorzitter Christine Defraigne) verplichi zijn.

2. Dat de vanaf I januari 2011bij A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij afgenomen grondrechten
moeten worden teruggegeven door hen met terugwerkende kracht vanaf l januari 2011 te
hebben ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Zonhoven en Belgische
Rijksregister als wonende op hun hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 2520 Zonhoven
(België) en aan hen op dat adres met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 een
Belgische identiteitskaart te verstrekken..

Dit yerzoekschrift bevat í20 pagina's met stukken A Um G bfz.). totaal: 178blz.
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