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A.M.L. van Rooi j  en J.E.M. van Nunen
Vanaf 1 januari  20í1 wonende oP hun
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364
3520 Zonhoven (België)

Zonhoven: 17 april2015
Ons kenmerk: AvFi/JvN/1 704201 S/Senaat

Betreft:
R-trrt';. uan Rooij en J.E.M. van Nunen, vana'f l januari 2011 wonende op hun hoofdverblijfplaats

Hazendansweg 3On 3520 Zonhoven (België) hebben de grondwettel'rjke plicht om Zijne Koninklijke

Hoogheid koning Filip tezamen met huidig eerste voorzitter Jean de Codt van het Hof van Cassatie
getij[ti jOig te verzoeken om in overeenstemming met het testament van koning Leopold lll door het

ioltallig;Hof van Cassatie onder voorzitterschap van eerste voorzitter Jean de Codt de door socialist
paul Hénri Spaak namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen tussen het

Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg op 21 oktober

1943 gebloten Monetaire Overeenkomst en op 5 september 1944 gesloten Nederlands-Belgische-

LuxerÀburgse Douane-overeenkomst te toetsen aan de op 5 september 1944 van kracht zijnde

Grondwet in het algemeen en artikel 68 van die Grondwet in het bijzonder en daarop arrest te wijzen,

waarin alle in dit verzoekschrift genoemde feiten worden betrokken. Daarom is heden verzocht.

ln dit gelijktijdig onlosmakelijk aan elkaar verbonden verzoekschrift richten wij aan Christine Defraigne

ats voórzitter ván de Senaat om op grond van de inhoud van dit verzoekschrift te beslissen:

2. Dat de vanaf 1 januari 2011 bii A.M.L. van Rooij en J.E.l
moeten worden teruggegeven door hen met terugwerket
hebben ingeschreven in het bevolkingsregister van de g

Rijksregister als wonende op hun hoofdverblijfplaats Ha:
(België) en aan hen op dat adres met terugwerkende kri
Belgische identiteitskaart te verstrekken..

Dit verzoekschrift bevat 120 's met stukl

Afqeqeven met ontvanqstbevestiqi ng

Aan: Christine Defraiqne
Voorzitter Senaat
Natieplein 1, 1009 Brussel
E-mail cdefraiqne@presidium.senate. be

1. Dat de vanaf de Tweede Wereldoodog ongrondwettige Belgische Parlementen (de Senaat en

de Kamer van Volksvertegenwoordigers) en de daaruit vogrtkomende ongrondwettige
regeringen niet langer meer België regeren en hun ongrondwettelijke macht teruggeven aan

fo-ning Éitip in overéenstemming met de ten tijde van 5 september 1944 van kracht zijnde

Belgijche Grondwet, waartoe alle vanaf de Tweede Wereldoorlog ongrondwettelijke Belgische
parÉmenten (de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers) en daarmee_ ook de

huidige ongrondwettelijke regering Michel (met als eerste minister Charles Michel) en de
huidióeongrondwette| i jkeSenaat(meta|svoorzitterChrist ineD"f@
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Geachte Christine Defraigne , als voorzitter van de Senaat van

De volgende natuurlijke (rechts)personen:
1. Van Rooii. Adrianus Marius LambeÉus, vanaf 1 jant

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhove
2. Van Nunen. Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januat

hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhove
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