
 

UITLEG    

 

Via onze voorbeeldbrief kunt u het bedrijf de Staat der Nederlanden c.s* / Rijksoverheid. aansprakelijk gaan stellen. 

 

De volgende bijlagen adviseren wij u daaraan toe te voegen. 

 

Link   uw verklaring van leven 

Link   naar bewijs de Staat bestaat niet meer sinds 13 mei 1940 

Link   naar bewijs Uitgebreid Informatierapport D & B Credit 

Link   naar bewijs Uitgebreid Informatierapport Dun & Bradstreet 

Link   naar bewijs inschrijving Nederland N.V. - STATE OF THE NETHERLANDS 

Link   naar bevestiging van Dhr. G.H.W. (Gino) Bruning RA van de belastingdienst geen contract met de Staat der 

Nederlanden en de belastingdienst. 

U kunt zelf alles wat met GEEL is aangegeven in het voorbeeld hieronder vervangen door uw eigen gegevens.  

Om te voorkomen dat de wederpartij verweer voert dat u een “bestaande lay-out” ( voorbeeld brief ) heeft gebruikt en zij 

deze niet erkennen, treft u links aan in dit document waar u de tekst als onopgemaakt kunt kopiëren en opstellen in een 

eigen unieke brief. 

 

Let u goed op de datum en wie de huidige bestuurder van de Staat der Nederlanden c.s* / Rijksoverheid is. Wijk niet af 

door wel of geen gefundeerde complotten er bij te gaan halen. U heeft als mens geen contract met het bedrijf de Staat 

der Nederlanden c.s* / Rijksoverheid.  en daarmee punt uit. Denkt u daarbij ook goed na over de toekomst van uw 

kinderen. Dit kunt u eventueel ook meenemen in dit schrijven. 

 

 

* c.s. staat voor het Latijnse cum suis, wat letterlijk 'met de zijnen' betekent (of voor cum sociis: 'met zijn deel- of lotgenoten') 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand 

Het is mogelijk dat dit bestand u is toegestuurd en niet afkomstig direct van onze website is. 

Download daarom altijd de meeste recente versie direct online. Zo weet u zeker dat deze versie ook up to date is en dat 

er ook geen aanpassingen in zijn gedaan door derden.  

 

Tip    Maak eventueel gebruik van een aangetekende e-mail. U ontvangt een bewijs van ontvangst in uw email box.  Rmail.com 

biedt u de mogelijkheid om 5 gratis aangetekende e-mails te versturen per maand.  

 

VRIJWARING  

Het staat elk mens vrij om elk document van de site DECASSO.NL aan te passen naar eigen wens, belang  en zijn of haar, persoonlijke,   

omstandigheden. U blijft altijd volledig verantwoordelijk voor uw eigen zaak en de correspondentie m.b.t. een zaak. Elk mens heeft een eigen en vrije wil 

met een keuze om advies wel of niet aan te nemen. DECASSO.NL bied alleen vrijblijvende adviezen en is daarom nooit partij in uw eigen zaak. 

DECASSO.NL en al haar vrijwilligers kunnen dus nooit in rechten worden betrokken. 

https://www.decasso.nl/
https://www.decasso.nl/downloads/ADVIES%20&%20VOORBEELD_verklaring_van_leven.pdf
https://www.decasso.nl/downloads/ADVIES%20&%20VOORBEELD_verklaring_van_leven.pdf
https://www.decasso.nl/downloads/DE%20STAAT%20BESTAAT%20NIET%20MEER%20SINDS%2013%20MEI%201940.pdf
https://www.decasso.nl/downloads/DE%20STAAT%20BESTAAT%20NIET%20MEER%20SINDS%2013%20MEI%201940.pdf
https://www.decasso.nl/downloads/D%20&%20B%20CREDIT%20STAAT%20DER%20NEDERLANDEN.pdf
https://www.decasso.nl/downloads/D%20&%20B%20CREDIT%20STAAT%20DER%20NEDERLANDEN.pdf
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https://www.decasso.nl/downloads/D%20&%20B%20UITGEBREID%20INFORMATIERAPPORT%20STAAT%20DER%20NEDERLANDEN.pdf
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https://www.decasso.nl/downloads/BEVESTIGING%20VAN%20DHR%20G.H.W.%20BRUNING%20VAN%20DE%20BELASTINGDIENST.pdf
https://www.decasso.nl/downloads/BEVESTIGING%20VAN%20DHR%20G.H.W.%20BRUNING%20VAN%20DE%20BELASTINGDIENST.pdf
https://www.decasso.nl/downloads/BEVESTIGING%20VAN%20DHR%20G.H.W.%20BRUNING%20VAN%20DE%20BELASTINGDIENST.pdf
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_opzeggen_van_zorgverzekering.txt
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_aansprakelijkheidsstelling_richting_de_staat_der_nedelanden.txt
https://www.decasso.nl/informatie/
https://www.decasso.nl/informatie/
https://www.decasso.nl/informatie/
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VOORBEELD    

 

Naam met de geschonken familienaam Achternaam        
straatnaam + huisnummer             
Postcode / Plaats           
Geboortedatum: 00-00-0000         
Geboorteplaats: Plaats         
 
De Staat der Nederlanden c.s  
Dun & Bradstreet,  geregistreerd onder D-U-N-S® nummer: 40-200-0004 
       
Postadres 
De Minister-president 
T.a.v. Mark Rutte 
Ministerie van Algemene Zaken 
Postbus 20001 
2500 EA Den Haag 
 
Commercieel adres: 
Prinses Beatrixlaan 512 
2595 BL 
’s-Gravenhage  
 
DEZE BRIEF IS U AANGETEKEND PER EMAIL & PER POST TOEGEZONDEN ( bepaal zelf uw keuze met aangetekend versturen )  
 
                 
               DATUM 

Betreft: De illegale optekening van de geboorte van mij als mens en mensenhandel 

 
        
Beste Mark Rutte,   
 
Graag vraag ik uw volledige aandacht voor het volgende bedrijven: 

 

Staat der Nederlanden / Rijksoverheid • Plesmanweg 1, 2597 JG te 's-Gravenhage met D-U-N-S® nummer: 40-200-0004 

Ministerie van Financiën • Korte Voorhout 7, 2511 CW te 's-Gravenhage met D-U-N-S® nummer: 41-169-5539 

Koninkrijk der Nederlanden • Noordeinde 68, 2514 GL te 's-Gravenhage met D-U-N-S® nummer: 49-352-2389 

De Staat der Nederlanden (c.s*), Rijksoverheid, doet zich voor als een organisatie met een wettige overheid, maar in 

werkelijkheid is het een bedrijf, wat ook is ingeschreven in Washington DC als bedrijf Nederland NV.  

Nummer CIK: ( Central Index Key ) 1008288 

 

In uw hoedanigheid als hoofd van het bestuur van de Staat der Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid bent u 

medeverantwoordelijk met betrekking tot al hetgeen zich binnen en vanuit deze bedrijven plaatsvindt. Ik dring u er op 

aan deze brief volledig en zorgvuldig te lezen samen met de verklaring dat ik leef die ik hier aan heb toegevoegd. Dit 

teneinde uzelf te informeren over de strafbare feiten waar uw ondernemingen, geregistreerd bij Dun & Bradstreet, zich 

schuldig aan hebben gemaakt en nog maken sinds mijn geboorte op DATUM. 

 
Hierbij zeg ik, met terugwerkende kracht en zonder enige uitzondering in de ruimste zin van het woord, een illegaal en 
eenzijdig opgestelde overeenkomst ( HET contract ) op met de Staat der Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid. Met deze 
overeenkomst ( HET contract ), deze optekening, heb ik nooit ingestemd, noch akkoord gegeven deze verbintenis met deze 
bedrijven aan te gaan. Mijn ouders zijn door deze bedrijven misleid en bedrogen, hebben ook nooit ingestemd met al 
hetgeen u middels deze overeenkomst ( HET contract ), deze optekening, heeft vastgelegd en  afgeroepen over mijn 
mensenleven.  

https://www.decasso.nl/


 

Ik, NAAM met de geschonken familienaam ACHTERNAAM, zou en zal als mens nooit een overeenkomst aangaan met een 
bedrijf dat mijn mensenrechten niet onderschrijft en respecteert. Ik, NAAM met de geschonken familienaam 
ACHTERNAAM,  kon en kan mij als mens niet vinden in het beleid en de regelgeving die deze bedrijven voeren  en uiteen 
zetten. Ik, NAAM met de geschonken familienaam ACHTERNAAM, was en ben ook nooit tevreden geweest en zal dit 
nimmer worden, over de dienstverlening die met opzet en doormiddel van dwang verbonden is aan mensenhandel. 
 
Ook namens mijn minderjarige kinderen,[ indien van toepassing vult u hier de namen in van uw kinderen ]  NAAM met de 
geschonken familienaam ACHTERNAAM en NAAM met de geschonken familienaam ACHTERNAAM. 
 
Mark Rutte, u bent op dit moment directielid van het bedrijf genaamd: ‘Staat der Nederlanden’. Nederland is een privaat 
bedrijf en is geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 40-200-0004.  
 
De startdatum van het bedrijf de ‘Staat der Nederlanden’ en/of ‘De Nederlandse Regering’ is rond 1848 en is een 
wereldwijde moedermaatschappij met minimaal 424 dochterondernemingen in zijn bedrijfsstructuur. 
 
Het Ministerie van Financiën is separaat geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 41-169-5539. Het 
hoofdkantoor van het Ministerie van Financiën is het private bedrijf genaamd: ‘Movares Nederland BV’ in Utrecht. Het 
private Belastingbedrijf is een niet-geregistreerde business-unit van dit private bedrijf. De bevoegde functionaris van dit 
bedrijf is koning Willem-Alexander. Dit bedrijf is eveneens een wereldwijde moedermaatschappij met zelfs 545 bedrijven. 
Er zijn dus twee bedrijven genaamd: ‘Staat der Nederlanden’, met voor elk bedrijf een ‘Eigen Regering’. Met geen van deze 
bedrijven heb ik, nog mijn kinderen, een overeenkomst ( HET contract ). 
 
De stelling dat ik de “vrijheid” heb om democratisch te kiezen is een leugen. Dit gedurende heel mijn mensenleven. o.a. Zijn 
stempassen verbonden aan mijn natuurlijk persoon en niet aan mij als mens.  
 
Ook verwijs ik u, en alle overige verantwoordelijke bestuurders, door naar Artikel 12:  Nederland bestaat vanaf 18 mei 1940 
niet meer. Op 13 mei 1940 zijn staatshoofd koningin Wilhelmina en de regering gevlucht naar Engeland. Daarmee hebben 
het Nederlandse staatshoofd en de regering artikel 21 van de Grondwet overtreden, waarin staat geschreven: In geen geval 
kan de zetel der regering buiten het Rijk worden verplaatst. Het is aan u, als De Minister-president, om mij bewijs te sturen 
van getekende stukken dat Nederland bevrijd is in 1945. 
 
Mocht dit door u bewezen kunnen worden dan verwijs ik u naar Artikel 120 van de Grondwet, wat in de eerste plaats een 
verbod van toetsing van de wet aan de Grondwet in houdt. Noch de inhoud van een wet, noch de wijze van 
totstandkoming van een wet mag door de rechter aan de Grondwet worden getoetst. Daarbij is bewezen dat elke 
rechtbank in Nederland ook weer een eigen bedrijf is met inschrijving. In de tweede plaats bevat de grondwetsbepaling 
voor deze bedrijven het verbod om te beoordelen of de grondwettelijke voorschriften ten aanzien van het sluiten van 
verdragen zijn gevolgd. Met al deze rechtbanken, bedrijven, heb ik ook geen contract als mens. 
 
Ik benadruk dat ik, alleen als mens, een zuivere doelstelling om onze samenleving te verbeteren volledig nastreef. Echter 
kan er geen sprake zijn van een SAMEN + LEVING ( samenleven ) als de Staat der Nederlanden (c.s*) / Rijksovereheid 
mensen bij hun geboorte dood verklaart en tot een natuurlijk persoon maakt.  Al het leven( de beleving ), als mens, wordt 

ons ontnomen om samen te leven doormiddel van maritiem recht en mensenhandel. 
 
De staat der Nederlanden(c.s*) / Rijksoverheid en haar dochterondernemingen en bestuurders, zijn een stilzwijgende 
overeenkomst met mij als mens aangegaan op mijn voorwaarde, daar zij allen onterecht een claim op mij als natuurlijke 
persoon (doormiddel van identiteitsfraude) zijn aangegaan, zal ik, NAAM met de geschonken familienaam ACHTERNAAM, 
per DATUM een tegen claim vorderen van € 2.000,00 per dag, en per verantwoordelijke bestuurder. Dit totdat ik een 
officieel schrijven ontvang waarin u mij volledig erkend als mens. Deze tegen claim vorderen van € 2.000,00 per dag zal ik 
ook namens mijn minderjarige kinderen vorderen. 
 
Ik heb de Staat der Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid en haar bestuurders nooit toestemming gegeven om te handelen 
met mij als mens. De Staat der Nederlanden(c.s*)  / Rijksoverheid heeft geprobeerd, en middels bedrog en valsheid in 
geschriften, een stilzwijgende overeenkomst met mij als mens aan te gaan. Als mens leid ik daardoor schade al heel mijn 
leven. Schade doormiddel van het onder dwang betalen van belasting, boetes en nog veel meer onrechtmatige besluiten 
en regelgevingen in het land wat van ons allemaal is. Ook schade in de vorm van geestelijke mishandeling en het afpersen 
en dwingen tot handelingen waarmee u geld aan mij verdient heeft als natuurlijk persoon worden niet meer getolereerd. 



 

Ik, NAAM met de geschonken familienaam ACHTERNAAM, leg alle huidige bestuurder(s), vertegenwoordigers en de Staat 
der Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid, al haar dochterondernemingen, ( per DATUM BRIEF )  ten laste € 2.000,00 per dag, 
vanaf mijn GEBOORTE DATUM , voor alle onrechtmatige handelingen van de illegale optekening van de geboorte van mij 
als mens, een tweede, fictief persoon; een abstractie, een 'entiteit',  welke wordt gecreëerd, een rechtspersoon; de 
'natuurlijk persoon', op papier(!) door het bedrijf de Staat der Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid bij mijn geboorte, 
doormiddel van valsheid in geschrifte,  bedrog, corruptie en mensenhandel.  
 
1e KIND [ Ik, NAAM met de geschonken familienaam ACHTERNAAM, leg alle huidige bestuurder(s), vertegenwoordigers en 
de Staat der Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid, al haar dochterondernemingen, ( per DATUM BRIEF )  ten laste € 2.000,00 
per dag, vanaf de GEBOORTE DATUM van mijn minderjarig kind , voor alle onrechtmatige handelingen van de illegale 
optekening van de geboorte van mijn kind als mens, een tweede, fictief persoon; een abstractie, een 'entiteit',  welke 
wordt gecreëerd, een rechtspersoon; de 'natuurlijk persoon', op papier(!) door het bedrijf de Staat der Nederlanden (c.s*) / 
Rijksoverheid bij de geboorte van mijn kind, NAAM met de geschonken familienaam ACHTERNAAM, doormiddel van 
valsheid in geschrifte,  bedrog, corruptie en mensenhandel. ] 
 
2e KIND [ Ik, NAAM met de geschonken familienaam ACHTERNAAM, leg alle huidige bestuurder(s), vertegenwoordigers en 
de Staat der Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid, al haar dochterondernemingen, ( per DATUM BRIEF )  ten laste € 2.000,00 
per dag, vanaf de GEBOORTE DATUM van mijn minderjarig kind , voor alle onrechtmatige handelingen van de illegale 
optekening van de geboorte van mijn kind als mens, een tweede, fictief persoon; een abstractie, een 'entiteit',  welke 
wordt gecreëerd, een rechtspersoon; de 'natuurlijk persoon', op papier(!) door het bedrijf de Staat der Nederlanden (c.s*) / 
Rijksoverheid bij de geboorte van mijn kind, NAAM met de geschonken familienaam ACHTERNAAM, doormiddel van 
valsheid in geschrifte,  bedrog, corruptie en mensenhandel. ] 
 
3e KIND [ Ik etc….. 
 
Inmiddels is deze last op DATUM BRIEF  ( € 2.000,00 per dag , per persoon [ u = het aantal kinderen] | AANTAL dagen t/m 
DATUM VAN DE BRIEF ) € 00.000.000,00 per verantwoordelijke bestuurder en de onderneming die daar aan verbonden is. 
 
Ik stel daarbij de voorwaarden dat alle uitgekeerde (ontvangen) belastingen, uitkeringen en betalingen in de ruimste zin 
van het woord, met de doorlopende hoofdsom ( TOTAAL OPENSTAANDE SOM HIER INVULLEN -  € 00.000.000,00 ) 
verrekend dienen te worden. Alle betalingen vanaf de Staat der Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid en haar 
dochterondernemingen kunnen vanaf heden alleen nog maar worden gezien en vastgelegd als schuldbetuigingen voor het 
feit dat de Staat der  Nederlanden (c.s*) Rijksoverheid zich vanaf mijn geboorte middels mensenhandel heeft verrijkt aan 
mij als mens, dat van mijn kinderen, door alle onrechtmatige handelingen van de illegale optekening van de geboorte van 
mij als mens, namelijk een tweede, fictief persoon; een abstractie, een 'entiteit',  welke wordt gecreëerd, een 
rechtspersoon; de 'natuurlijk persoon', op papier(!) door het bedrijf de Staat der Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid bij mijn 
geboorte en dat van mijn kinderen. Mijn verklaring van leven vernietigd de overeenkomst ( HET contract ) van de Staat der 
Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid  die in strijd is met mijn recht op leven en de daaraan verbonden mensenrechten. 
 
Ik vorder tevens alle vorderingen en belastingen, inclusief rente en boetes, terug die ik heb voldaan in mijn leven aan de 
Staat der Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid en een van haar dochterondernemingen. Alle nog te ontvangen toeslagen, 
bijstand, uitkeringen, TrustBelasting(en) en overige bedragen verbonden aan mijn Trust ( welke ook illegaal is afgesloten op 
mijn natuurlijk persoon) afkomstig van de Staat der Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid zie ik als verrekeningen met de 
openstaande schuld die de Staat der Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid heeft aan mij als mens en kunnen nimmer worden 
aangemerkt als zuivere betaling en/of schenking waarbij de Staat der Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid de schijn wekt de 
mens te helpen en bedienen als zogenaamd onafhankelijke partij.  
 
Ik stuur u, naast mijn verklaring dat ik leef, bewijs mee dat de Staat sinds 13 mei 1940 niet meer bestaat. Tevens 2 
uitgebreide informatie rapporten over uw onderneming(en) verkregen via Dun & Bradstreet.  
 
Ik ben bevoegd tot het doen van aangifte volgens internationaal strafrecht en behoud mijzelf ten aller tijden het recht voor 
op elk door mij gewenst moment, aangifte tegen de Staat der Nederlanden (c.s*) / Rijksoverheid en haar bestuurders  te 
doen met het uitdrukkelijk verzoek tot strafvervolging. 

Het is aan u, als Minister President, om in een reactie uiteen te zetten hoe u deze schade, met alle daarbij behorende 
verrekeningen, gaat voldoen. Naast de verklaring dat u mij en mijn kinderen officieel erkent als mens en daarmee mijn 



 

verklaring dat ik leef onderschrijft. 
 
Voor uw en mijn rechtsbescherming en voor een goede procesorde eis ik van u dat alle communicatie louter schriftelijk 
verloopt. 
 
Alle rechten en weren voorbehouden. 

 
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Voornaam met de geschonken familienaam Achternaam        
 

[ handtekening + vingerafdruk]          

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand 

 

* c.s. staat voor het Latijnse cum suis, wat letterlijk 'met de zijnen' betekent (of voor cum sociis: 'met zijn deel- of lotgenoten') 

https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_aansprakelijkheidsstelling_richting_de_staat_der_nedelanden.txt
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