
 
Aan de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau, 
 
 
U beroept zich op het standpunt dat ik Nederlands staatsburger zou zijn, maar dat wijs ik af. 
De definitie van staatsburgerschap is: De titel van een inwoner van een land die verwijst naar 
bepaalde in de grondwet vastgelegde rechten die hij of zij heeft op basis van zijn nationaliteit.  
 
Die grondwet is nooit door mij goedgekeurd en de titel staatsburger heb ik zelf niet gekozen, 
maar is mij eenzijdig opgelegd. Ik wijs die titel af. 
 
U luistert niet! Ik wijs u op het feit dat de wet getekend is door de koning onder de 
vermelding dat dit bij de gratie Gods geschiedt. Die gratie Gods zou de koning het recht geven 
de grondwet en wetten te ondertekenen. Die gratie Gods is nooit aangetoond, waardoor de 
autoriteit ontbreekt. Dat is geen standpunt, maar een niet te betwisten feit! 
 
U zegt dat het CJIB mijn standpunten niet deelt. Ik zeg u dat dit geen standpunt is, maar een 
feit en dus doet uw mening er niet toe. U heeft te handelen naar de feiten en het feit is dat de 
wet waarop u zich baseert ondertekend is door iemand die daarvoor de autoriteit niet heeft. 
 
Omdat ik in het verleden nooit goed geïnformeerd ben geweest over deze ontbrekende gratie 
Gods en daarmee de ontbrekende autoriteit van de wetgever, beschouw ik het 
staatsburgerschap als een oneigenlijk opgedrongen titel die ik afwijs. Ik heb geen 
overeenkomst met deze veronderstelde wetgever en wijs de wetgeving af. 
 
U heeft geen autoriteit over mij! Ik ben een origineel scheppend bewustzijn. De wet 
administratieve handhaving verkeersvoorschriften is niet op mij van toepassing. 
 
U geeft aan toch het innen van uw verkeersboete voort te zullen zetten. Ik leg u hiervoor een 
boete op van tienduizend euro (€ 10.000), zonder BTW en met een rente van duizend euro (€ 
1.000) voor elke dag dat u weigert deze boete te voldoen. 
 
U dient deze boete per direct, na ontvangst van deze brief, over te maken op het bij u 
bekende rekeningnummer. 
 
Incasseert u dan toch en tegen mijn wilsbesluit in, geld van mijn bankrekeningnummer, in het 
kader van het handhaven van de door u genoemde wet (waarvoor het bewijs van de gratie 
Gods van de ondertekenaar ontbreekt), dan leg ik u hiervoor een extra boete op van 
tienmiljoen euro (€ 10.000.000,-). Deze boete is direct invorderbaar, nadat u uw incasso 
gepleegd hebt. 
 
Bij niet voldoen van de betaling van de aan u opgelegde boetes, verklaart u zich akkoord met 
de mogelijkheid van beslaglegging op al uw persoonlijke bezittingen. 
 
Bij geen geschreven en ondertekende reactie binnen 2 dagen na dagtekening, verklaart u zich 
akkoord met de inhoud van deze brief. 
 
 
Saluut! 


