
Dit document is eigendom van: Maarten; van de familie Lusink
De houder van dit document is verantwoordelijk voor het gebruik en dient deze zorgvuldig te bewaren.

Maarten; van de familie Lusink,
In care of Postbus 79
Non Domestic
Winsum, Groningen, Nederland [9950AB]
Real Land Europe

Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7
Postbus 20201
2500 EE DEN HAAG

Winsum, 12 september 2012

Betreft: Factuur 2012.MinFinNL.003, 2de Herinnering facturen 2012.MinFinNL.001 & 2012.MinFinNL.002
Kenmerk: HerFact_MinFinNL_002
Aantal pagina’s: twee (2)
Bij lagen:  één (1) factuur 2012.MinFinNL.001b; één (1) factuur 2012.MinFinNL.002b; één (1) factuur 
2012.MinFinNL.003

Geachte mevrouw/meneer,

Per 2 augustus 2012 heb ik u 2 facturen doen toekomen alsook de documenten ter aantoning van de 
rechtsgeldigheid ervan. Tot op heden heeft u verzaakt desbetreffende betaling te verrichten en daarom doe ik u 
hierbij deze herinnering toekomen. Let op, aangezien u wederom verzaakt heeft desbetreffende facturen op tijd 
te betalen, worden de bedragen als volgt verhoogd:

– Bedrag factuur 2012.MinFinNL.001 na de tweede herinnering/aanmaning: 38 kilogram goud
– Bedrag  factuur 2012.MinFinNL.002 na de tweede herinnering/aanmaning: 120 gram goud

Betaal op ti jd,  voorkom een verhoging!

In uw brief van 28 augustus 2012 met kenmerk 'COMM/2012/622 U' gericht aan “De heer M. Lusink” geeft u aan 
in de administratie van het ministerie van Financiën en de facturen geen aanknopingspunten gevonden te 
hebben die leiden tot een betalingsverplichting.

Ten eerste deel ik u mede dat u ten onrechte uw brief heeft verstuurd aan “De heer M. Lusink”, daar de brief van 
2 augustus 2012 duidelijk vanuit de mens is geschreven en niet vanuit de juridische entiteit/ de persoon.
Indien ik weer constateer dat u inbreuk maakt op het auteursrecht dat mij op grond van uw Auteurswet (art. 1) 
toekomt, ben ik genoodzaakt u aansprakelijk te stellen voor de schade die ik lijd a.g.v. uw schending van mijn 
auteursrecht. 
De kosten (waarmee de Kroon en daarmee ook al haar medewerkers, dienaren en onderdanen per 21 mei 2012 
akkoord zijn gegaan) bedragen daarbij 500 gram goud (999,9) of de dagwaarde ervan in courante valuta. 
Wanneer u hier geen gehoor aan geeft dan zie ik mij genoodzaakt om hier verdere juridische stappen in te 
ondernemen. Voor elke keer dat u vanaf heden (wederom) inbreuk maakt op het voornoemde auteursrecht, zal u 
een nieuwe factuur gestuurd worden.
Ik zal hier alleen van af zien in de gevallen dat u gebruik maakt van de naam en adressering van de persoon specifiek  
m.b.t. het verrichten van de betalingen.

Ten tweede wil ik u in herinnering brengen dat ik u bij brief van 2 augustus 2012 ook een kopie heb doen 
toekomen van mijn “Kennisgeving – Vergoeding & Claim op Land” alsook van de “Bevestiging Rechtsgeldigheid 
“Vergoeding & Claim op Land”” zoals deze verstuurd zijn aan 'de Kroon'.
Het in kennis stellen van haar medewerkers van haar organisatie m.b.t. deze informatie behoort tot de 
verantwoordelijkheid van 'de Kroon'.
Dat u niet op de hoogte bent gebracht van e.e.a. kunt u mij dus niet kwalijk nemen en biedt u dus allerminst de 
mogelijkheid om als beheerder van 'de Schatkist' onder de betalingsverplichting uit te komen.
Tenzij u wilt ontkennen dat het Ministerie van Financiën de beheerder is van de 'Schatkist' van de Staat der 
Nederlanden!?

Ik raadt u dan ook ten strengste aan contact op te nemen met 'de Kroon' indien u nog steeds zoekt naar 
'aanknopingspunten die leiden tot een betalingsverplichting'.
Let wel, bij deze houd ik ook u persoonlijk aansprakelijk voor het verrichten van deze betaling en het verkrijgen 
van de benodigde informatie daaromtrent van UW koningin.
Onthoudt wel:

Betaal op ti jd,  voorkom een verhoging!
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Indien u van mening bent niet verplicht te zijn desbetreffende documentatie bij de Kroon op te vragen (om 
daarmee uw 'aanknopingspunten die leiden tot een betalingsverplichting' te kunnen vinden), dan kunt u bij deze 
dit schrijven zien als een WOB-verzoek zien waarbij ik graag een afschrift zou ontvangen van de documenten die 
inzage geven in:

• de door 'het Ministerie van Financiën' ontvangen communicaties van 'Maarten; van de familie Lusink'.
• de door 'de Kroon' en 'de Staat der Nederlanden' ontvangen communicaties en/of claims van 'Maarten; 

van de familie Lusink'.
• de door 'het Ministerie van Financiën' ontvangen communicaties van 'de Kroon' en/of 'de Staat der 

Nederlanden' inzake 'Maarten; van de familie Lusink' en/of de persoon 'MAARTEN LUSINK'.
• Tegenclaims van 'de Kroon', 'de Staat der Nederlanden' en/of eventueel andere belanghebbenden 

inzake claims van 'Maarten; van de familie Lusink'.

Indien u voor de volledige beantwoording van desbetreffend WOB-verzoek het moet doorsturen naar andere 
verantwoordelijken, ministeries of instanties, dan ontvang ik hiervan schriftelijk bericht. Als origineel 
geadresseerde blijft u echter hoofdverantwoordelijke voor een correcte afwikkeling van desbetreffend WOB-
verzoek.

Ik verzoek u om op deze brief te reageren, door deze van een paraaf te voorzien alsook van de naam van degene 
die deze brief in behandeling heeft gehad alvorens deze brief per ommegaande te retourneren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, 

Ik, gekend als Maarten, van de familie Lusink, roepnaam Maarten, geboren op 30 maart 1973 in Winsum en levende als  
vrij en soeverein mens van vlees en bloed op het land bij de gratie Gods, als crediteur handelend in volwaardige  
capaciteit als agent en auteur van de copyright naam: © MAARTEN LUSINK en/of elke afgeleide daarvan, alle rechten  
voorbehouden. 

……………………………………………………………………….. 

Getekend voor gelezen en retour gestuurd:

Naam: …...........................

Paraaf: ….......

P.s. ik accepteer hierbij de eed die eenieder die deze brief leest heeft afgelegd voor het verkrijgen van zijn/haar functie  
binnen zijn/haar Ministerie.
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