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Zonhoven: 20 september 2014
Ons kenmerk: EKC/0309201 4l\N raking
Uw kenmerk: Wraking 14lO2O

Uw kamernummer: 8.4.23

Geachte voorzitter en leden van de (nieuwe) wrakingskamer van de rechtbank Oost-Brabant,

De volgende (rechts)personen :

1. Van Rooii, Adrianus Marius LambeÉus, vanaf 1 januari20l í wonende op zijn
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België);

2. Van Nunen, Johanna Elisabeth Maria, vanaf 1 januari 201í wonende op haar
hoofdverblijfplaats Hazendansweg 364, 3520 Zonhoven (België);

3. Campinq en Pensionstal "Dommeldal" eenmansbedrijf met ondernemingsnummer:
57035032 , gevestigd op het adres 't Achterom 9-9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland)

o

Betreft:

Wrakinq van de rechters mr. M.F.M.T. Franke (Voorzitter). mr. J.A. Bik en mr. J.M.P. Willemse-Schwerinq
fljQ van de wrakingskamer van de rechtbank OoslBrabant (Nederland) omdat zij zijn gegijzeld als gevolg van
het feit dat de opvolgende Belgische regeringen vanaf na de Tweede Wereldoorlog geen uitvoering hebben
gegeven aan het politieke testament d.d. 25 februari 1944van de Belgische Koning Leopold lll, waardoor
Nederland van haar buurland België een grote criminele organisatie heeft gemaakt als gevolg van herziening
van de Nederlandse Grondwet in 1983 waarin het volgende nieuwe artikel '1 20 is opgenomen:

"De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen."

Dit omdat de Nederlandse regering deze nieuwe Nederlandse Grondwet:
- niet heeft voorqelegd aan de Vereniqde Naties om het te laten toetsen aan het Handvest van de

Veren igde Naties,waartoe Nederland wettelijk verplicht was.
- niet voorqeleqd aan het Europees Parlement om het te laten toetsen aan de Verdragen van de

... ,, Europese Unie,waartoe Nederland wettelijk verplicht was.

Luxemburg en het Benelux Parlement om het door het Belqische Grondwetteliik Hof te laten
toetsen aan de Belqische Grondwet, waartoe Nederland wettelijk verplicht was.

Bestaat uit 148 blz. met 1 biilaqe (1blz.), totaal 149 blz.


