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Geachte leden van het College, 

 
In uw reactie van 28 augustus 2012 op mijn brief van 23 augustus 2012 geeft u een aantal zaken aan. Bij 
deze brief wil ik daarop reageren opdat er geen juridische validiteit ontstaat die zou kunnen ontstaan a.g.v. 
mijn zwijgen.

U geeft namelijk aan dat u de heer M. Lusink ziet als een ondeelbaar natuurlijk persoon. Hoewel deze 
uitspraak op zich correct is, vermoed ik dat u mij ( Maarten; van de familie Lusink;  Soeverein Mens van Vlees 
en Bloed) daar ook mee bedoeld.

Om u echter vrij snel duidelijk te maken d.m.v. Wets- en Verdragsartikelen dat ik volledig in mijn recht sta bij 
het scheiden van Mens en de Natuurlijke Persoon, hierbij de volgende 2 noten:

Grondwet artikel 94
Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet 
verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke 
organisaties. 

UVRM artikel 6
Iedereen heeft het recht op erkenning als persoon voor de wet.

Uit UVRM artikel 6 (alsook andere UVRM artikelen) kunnen 2 conclusies getrokken worden, namelijk dat:
• Een Mens en een persoon zijn twee verschillende entiteiten.
• Een Mens heeft recht op een persoon voor de wet maar kan niet gedwongen worden gebruik te 

maken van dat recht.

Daarnaast geeft u als reden voor het weigeren van het WOB verzoek op dat u niet over documenten 
beschikt waarin de door mij gevraagde gegevens voorkomen.
Daarbij geeft u te kennen dat u van mening bent dat met deze wettelijke regeling niet naar believen kan 
worden omgegaan.

Zoals ik al aangegeven heb kan ik gewoonweg niet geloven dat u niet over zulke documenten beschikt, 
omdat u dan bijvoorbeeld geen inzicht heeft in welke zaken u in eigen beheer heeft, daarmee bepaalde 
zaken onterecht op de balans van de Gemeente hebt staan alsook onterecht rekeningen stuurt aan pachters 
van gemeentegronden/panden.
Hoe met deze wettelijke regeling dient te worden omgegaan staat beschreven in de WOB en is het niet aan 
u om extra invulling te geven aan de regels van de WOB of te bepalen hoe er mee om dient te worden 
gesprongen.

Uit het feit dat ik me e.e.a. niet voor kan stellen en het feit dat u aangeeft dat met deze wettelijke regeling 
niet naar believen kan worden omgesprongen, blijkt voor mij dat u moedwillig en onrechtmatig gegevens 
achter houdt.
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U geeft ten langen leste aan dat u uit oogpunt van een economische procesorde niet meer zult reageren op 
eventuele brieven van mij.
Daarom doe ik u deze brief louter ter kennisgeving toekomen en verwacht ik dat u deze in uw administratie 
opslaat, opdat het voor u ook als bewijsmateriaal kan dienen zodra deze zaak voor de rechter uitgespeeld 
wordt.

Met vriendelijke groet, zonder oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit. Alle Rechten voorbehouden. Zonder 
belofte of overeenkomst. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

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

……………………………………………………………………….. 
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