
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, 6 november 2012

Betreft: Ingebrekestelling i.v.m. overschrijding termijn WOB-verzoek, (herinnering) facturen 2012.MinFinNL.001-
005
Kenmerk: IngStel_MinFinNL_004
Aantal pagina’s: twee (2)
Bij lagen:  één (1) factuur 2012.MinFinNL.003b; één (1) factuur 2012.MinFinNL.004

Geachte mevrouw/meneer,

Sinds 2 augustus 2012 heb ik u reeds 4 facturen doen toekomen alsook de documenten ter aantoning van de 
rechtsgeldigheid ervan.
Per abuis is daarbij de maand september 2012 dubbel gefactureerd geworden per factuurnummer 
2012.MinFinNL.003 van 12 september 2012 en per factuurnummer 2012.MinFinNL.003 van 15 oktober 2012. De 
factuur van 12 september 2012 met factuurnummer 2012.MinFinNL.003 kunt u als niet verzonden beschouwen. 
Tot op heden heeft u echter verzaakt de benodigde betalingen te verrichten en daarom doe ik u hierbij deze 
herinnering toekomen.

Let op, indien u wederom verzaakt de facturen op tijd te betalen, worden de bedragen als volgt verhoogd:

– Bedrag  factuur 2012.MinFinNL.003 na de tweede herinnering/aanmaning: 240 gram goud
– Bedrag  factuur 2012.MinFinNL.004 na de eerste herinnering: 110 gram goud
– Bedrag  factuur 2012.MinFinNL.004 na de tweede herinnering/aanmaning: 120 gram goud

Betaal op ti jd,  voorkom een verhoging!

Op dit moment staan de volgende facturen (met oorspronkelijke factureringsdatum en huidige factuurwaarde) 
nog open voor betaling door het Ministerie van Financiën:

– Factuur  2012.MinFinNL.001 – 02/08/2012 – €1.653.278,00
– Factuur  2012.MinFinNL.002 – 02/08/2012 – €5.220,00
– Factuur  2012.MinFinNL.004 – 15/10/2012 – €9.354,00
– Factuur  2012.MinFinNL.005 – 06/11/2012 – €4.252,00

Betaal op ti jd,  voorkom een verhoging!

In mijn reactie van 12 september 2012 met kenmerk 'HerFact_MinFinNL_002' op uw brief van 28 augustus 2012 
met kenmerk 'COMM/2012/622 U' gericht aan “De heer M. Lusink” gaf ik u voldoende aanknopingspunten die 
leiden tot een betalingsverplichting en indien u desondanks van mening was niet verplicht te zijn desbetreffende 
documentatie bij de Kroon op te vragen (om daarmee uw 'aanknopingspunten die leiden tot een 
betalingsverplichting' te kunnen vinden), dat u dan desbetreffend schrijven kon zien als een WOB-verzoek.

Aangezien hierop tot op heden van u geen enkele reactie is vernomen (noch d.m.v. betaling van de facturen, noch 
d.m.v. voldoen aan het WOB-verzoek), stelt ondergetekende u hierbij formeel in gebreke wegens het 
overschrijden van de wettelijke termijnen voor het nemen van een beslissing inzake het WOB- verzoek met 
dagtekening 12 september 2012. Inmiddels is de wettelijke termijn van afhandeling ruimschoots overschreden.

Art. 4.17.3 AwB geeft u nog 2 weken de gelegenheid om op het WOB-verzoek te beslissen. Derhalve verwacht ik 
uw beslissing uiterlijk 20 november 2012 (datum waarop 14 dagen na de dagtekening van I.G.S. verstreken is) op 
het adres zoals vermeld bovenaan deze I.G.S. te ontvangen.

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.

Maarten; van de familie Lusink, Datum: 6 november 2012
Paraaf:
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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.

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.

Maarten; van de familie Lusink, Datum: 6 november 2012
Paraaf:
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