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A.M.L. van RooU en J.E.M. van Nunen
Vanaf í januari 201í wonende op hun
h o_ofdverbl ijfplaats Hazendansweg 36A
3520 Zonhoven (Betgië) 

-

Ons kenmerk: AvR/JvN/í 204201 S/Borsus

Aan:Wil lv Borsus
Minister van Middenstand,
Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en
Maatschappelijke Integratie
Guldenvlieslaan 87 bus 1 1060 Brussel
E-mail info@borsus.foov. be

Zonhoven: 17 april2O1S

Betreft:
A'M'L' van Rooij en J-E'M' van Nunen, vanaf l januari 2011 wonende op hun hoofdverblijfplaatsHazendansweg 36A 3520 Zonhoven (België) nêunen oe gronJ*"ttetijke pticht om Zijne KoninktijkeHqgp.Lqto koning Filip tezamen met huidig eerste voorzittel Jean de codt van het Hof van cassatiegelijktijdig te verzoeken om in overeenstemming met het testament van koning teopóto lll door hetvoltallige Hof van Cassatíe onder voorzitterschap van eerste voorzitter Jean de Codt de door socialistPaul Henrispaak namens de Regering van-Zijnê Malesteitàekáning der Betgen tussen hetKoninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en'het èrootn"itogáom Luxémburg op 21 oktober1943 gesloten Monetaire overeenkomst-en op s september 1944 gèsloten Nederlan-ds-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst te toetsen qan Oe op 5 septem ber 1g44van kracht zijndeGrondwet in het algemeen en artikel 68 van die Grondwei in neïbijzonder en daarop arrest te wijzen,waarin alle in dit verzoekschrift genoemde feiten worden betrokken. oaarom is tràáLn verzoctrt.

ln,dit gelijktijdig onlosmakelijk aan elkaar verbonden verzoekschrift richten wij aan Willy Borsus alsMinister van Middenstand, Zelfstandigen, KMo's, Landbouw en rraaatscn"ppóti1t" Integratie van defederale regering om op grond van de inhoud van dit verzoekschrift te beslissen:

1' Dat de vanaf de Tweede Wereldoorlog ongrondwettige Belgische parlementen (de Senaat ende Kamer van Volksvertegenwoordigers) àn de daarJit uooitkorende ongrondwettige
regeringen niet langer meer België regeren en hun ongrondwettelijke r"ónt teruggeven aankoning Filip in overeenstemming met de tenlijde van dseptemoei rcqqvan kracht zijndeBelgische Grondwet, waartoe alle vanaf de Tweede Wereidoorlog ongrondwettelijke Belgischeparlementen (de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigérs)Ën oaarmeè ook dehuidige ongrondwettell.lke regering Michel (met als eeiste ministér CÁartes Michet) en dehuidige ongrondwettelijke Senaat (met als voorzitter Christine Defraigne) verplicÁt ziln.

2' Dat de vanaf l januari 2011 bi A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij afgenomen grondrechten
moeten worden teruggegeven door hen met terugwerkende kracht ianát l lanuaii 2011 tehebben ingeschreven in.het bevolking-sregister vàn de gemeente Zonhoven en Belgische
Rijksregister als wonende op hun hoofdverblijfplaats Hàzendansweg 36A, 2S2o Zonhoven(België) en aan hen op dat adres met terugwáikende kracht vanaf fyanu ari 2011 eenBelgische identiteitskaart te verstrekken..

Dit verzoekschlift bevat íZO paginais ÍÍtet stukken A tlm G (58 blz.), totaat: 179 blz.

Geachte willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMo's, Landbouw en
Maatschappelijke Integratie van de federale regering van Beigië,

De volgende natuurlijke (rechts)personen:
1. Ya+Rooii. Adriangs Marius Lamhqr.tus, vanaf 1 januari 201 1 wonende op zijn

!'rgofdverbl ijfplaats Hazendansweg 36A, 3szo zon hoven ( Ber gië);
2. Yan,f unen. Onann , vanaf 1 januari jOt iwónende op haar

hoofdverbtijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België);\+,c/ / 47/oq l.Uo4r
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