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RECHTBANK OOST - BR4BANT

Wrakingskamer

Rekestnummer: WR 14/024

Beschikking van 23 september 2014

in de zaak van:

- Adrianus Marius Lambertus van Rooij,
en anderen,

verzoeker

tegen

- mr. J.A. Bik, voorzitter,
- mr. M.F.M.T. franke,
- mr. J.M.P. Wililemse - Schwering,

in hun hoedanigheid van rechters in de rechtbank Oost- Brabant bij de behandeling van
het wrakingsverzoek met rekestnummer: WR 14/020.

Partijen zullen hierna respectievelijk ‘verzoeker’ en ‘de rechters’ worden genoemd.

1. Procesverloop.

1 .1. De rechtbank heeft kennisgenomen van:
- het verzoek tot wraking van 20 september 2014, bij de griffie van de rechtbank
binnengekomen op 22 september 2014:
- het dossier van het eerste wrakingsverzoek;
- het dossier in de hoofdzaak.

2. De beoordeling.

2.1. De rechtbank zal terstond en zonder mondelinge behandeling ter terechtzitting
uitspraak doen. omdat sprake is van kennelijke niet-ontvankeljkheid van het verzoek, op
grond van de hierna te noemen feiten en omstandigheden.

2.2. Het verzoek strekt tot wraking van de rechters die belast zijn met de behandeling
van het eerdere verzoek tot wraking van mr. E. Loesberg, met rekestnummer WR 14/020.

2.3. Verzoeker voert onder meer aan dat de rechters 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 1944 van de Belgische Koning
Leopold [II waardoor Nederland van haar buurland België een grote criminele Organisatie



WR 14/024

heeft gemaakt als gevolg van herziening van de Nederlandse Grondwet in 1983 waarin het
nieuwe artikel 120 is opgenomen. Ondanks zijn uitdrukkelijke verzoek aan de
wrakingskamer om met inachtneming van de feiten, deze zaak voor te leggen aan het
Belgische Grondwetteljke Hof heeft de wrakingskamer daaraan geen uitvoering gegeven.
waarmee impliciet is beslist dat ook zij zijn gegijzeld als gevolg van herziening van de
Nederlandse Grondwet in 1983.

2.4. De rechtbank is van oordeel dat de onderbouwing van het verzoek geen specifieke
feiten en omstandigheden betreffende de rechters bevat maar dermate ruim is geformuleerd
dat het in feite ziet op wraking van alle rechters in Nederland aardoor geen enkele rechter
in Nederland het verzoek zou kunnen behandelen.
In verband daarmee zal verzoeker in zijn verzoek niet-ontvankelijk worden verklaard.

2.5. De rakingskamer bepaalt voorts, met verwijzing naar het bepaalde in artikel 39,
vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. dat een volgend verzoek tot
traking in de onderhavige zaak niet in behandeling wordt genomen. De wrakingskamer is
van oordeel dat in het onderhavige geval sprake is van misbruik van de wrakingsprocedure.

3. De beslissing.

De rechtbank:

verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking van:
- mr. J.A. Bik. voorzitter.
- mr. M.E.M.T. franke.
— mr. J.M.P.Vv’illlemse — Schwering.

in hun hoedanigheid van rechters in de rechtbank Oost - Brabant bij de behandeling van het
wrakingsverzoek met rekestnurn mer WR 14/020.

AFSCHRiFT
de griffier van de rechtbank
Oost-Brabwit

Deze beschikking is gegeven door mr. E.J.C. Adang, voorzitter, mr. iK. Wiggers, mr. J. van
der Weij, leden, in het openbaar uitgesproken op 23 september 2014, in aanwezigheid van
de griffier.


