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Plaats: XXXX.,   Datum: 05-07-2022 

Aan: XXX-naam-Belastingdienst-medewerker-XXX, hoofdelijk als mens en in uw functie, 
Belastingdienst, ADRES.  

Betreft: Hoofdelijk Aansprakelijkstelling Onrechtmatig Handelen (art. 6.162 BW). 

Bijgevoegd: post retour + facturen. 

 

 

Goedendag, 

U stuurt uw aangetekende post aan de dode entiteit.  

Ik ben niet de dode entiteit. Ik ga niet in op uw handelsvoorstel. Ik ben ook niet met u in contract. Blijft 
u en uw corporatie post zenden dan treedt u automatisch in contract met mij, XXX-:Mensennaam:-
XXX, op mijn voorwaarden. 

De bestuursrechtelijke plichten waar u het over heeft zijn onwettig. U schendt mijn rechten. 
Bestuursrecht is in strijd met mijn mensenrechten. Ik ben een levend mens. Levende mensen zijn vrij 
en kunnen niet door u of uw werkgever, de commerciële corporatie Belastingdienst, bestuurd worden.  

Bestuursrecht is uitsluitend van toepassing op dode entiteiten. De dode entiteit is valselijk door uw 
overkoepelende corporatie De Staat der Nederlanden gecreëerd en tot eigendom van de corporatie 
verklaard tijdens de geboorteaangifte. Valselijk wil zeggen dat u fraude pleegt.  

De geboorteaangifte en de creatie van de dode entiteit zijn vernietigbare rechtshandelingen, want tot 
stand gekomen onder dwang en door bedrog (art. 3:44 en 3:49/50 BW). Fraud vitiates everything 
volgens internationale jurisprudentie. Als wat op fraude volgt is nietig. 

Ik ben geen dode entiteit en niet het eigendom van uw commerciële corporatie. Ik heb de door uw 
overkoepelende corporatie aan mij toebedeelde dode entiteit ter beschikking. Ik heb als levend mens 
het recht om van de dode entiteit gebruik te maken, niet de plicht (art. 6 UVRM).   

Uw werkgever ontkent mijn bestaan als levend mens omdat de levende mens niet onder het 
bestuursrecht van uw corporatie valt. De levende mens is vrij om in contract te treden. De levende 
mens kan niet door u verplicht worden lid te zijn van uw corporatie (art. 20 UVRM). De levende mens 
staat niet onder uw controle. 

Uw corporatie heeft mij daarom als levend mens doodverklaard na de geboorteaangifte. Dat geldt ook 
voor u. Ook u bent doodverklaard door De Staat der Nederlanden. U bestaat niet als mens en heeft 
daarom geen mensenrechten! Een dood mens heeft geen mensenrechten volgens de politiek van uw 
corporatie. Alleen de valselijk gecreëerde dode entiteit ‘bestaat’ voor uw corporatie.  

U bent als persoon het bezit van de overkoepelende corporatie De Staat der Nederlanden en staat 
onder controle. Dat is in strijd met Grondwetsartikel 1 en artikel 1 van het UVRM.  

U moet uw rechten kopen van de commerciële corporatie De Staat der Nederlanden als u aan de 
samenleving deel wilt nemen. Dat is schending van de mensenrechten. U bent vrij geboren met 
ingeboren en onvervreemdbare mensenrechten.  

Het door uw corporatie gebruikte overzeese corporatieve of Maritieme recht, door uw 
overkoepelende corporatie herbenoemd tot Bestuursrecht, is inferieur recht.  
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Bestuursrecht is uitsluitend van toepassing op dode entiteiten; zelfstandige dode entiteiten of 
corporaties (corp-oratie = dead man speak) en corpussen of dode lichamen. De persoon is een corpus, 
een dood lichaam. Een fictie aan mij toebedeelt door de corporatie De Staat der Nederlanden.  

De levende mens is de enige die kan handelen namens de dode entiteit. Dat zult u begrijpen. Ik heb 
het recht om van de persoon gebruik te maken, niet de plicht (art. 6 UVRM).  

De levende mens is vrij, bijvoorbeeld om in contract te treden. Ik ben niet met uw corporatie in 
contract. Toon mij het wettige, door beide contractanten ondertekende contract. Bestuurlijke dwang 
zonder contract is onwettig en strafbaar.  

Uw dienstbaarheden zijn niet gewenst. Ik ben als levend mens niet met de commerciële corporatie 
Belastingdienst in contract zonder mijn instemming (art. 20 UVRM).  

Heeft u als mens een door mij ondertekend contract waarin ik u toesta om mijn ingeboren en 
onvervreemdbare mensenrechten teniet te doen? Beschikt u over mijn op rechtsgevolg gerichte 
wilsverklaring? Toont u dan het contract. 

U schendt mijn mensenrechten indien u dwang gebruikt zonder over een contract te beschikken.   Een 
contract onder dwang is ongeldig en vernietigbaar (art. 3.33 BW). Een en ander betekent dat we dan 
via art. 1 UVRM, art. 1 Grondwet, art. 1 BW en art. 1.1 lid2 BW in het Strafrecht terecht komen.  

Ik ben niet onderdanig aan u als mens of in functie, noch aan uw corporatie. U bent burger sinds de 
inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie in januari 2020. U staat niet boven een 
ander. U bent niet langer onschendbaar in uw functie. U bent hoofdelijk aansprakelijk voor uw 
handelen in dienst van uw werkgever.  

Bestuursrecht toegepast op levende mensen is onwettig. Bestuurlijke dwang zonder contract is 
onwettig en strafbaar. Uw dwingende verzoek om informatie is onwettig. U handelt onrechtmatig (art. 
6.162 BW) en strafbaar (art. 284 Sr en 365 Sr). 

U maakt zich bovendien schuldig aan valsheid in geschrifte. U bedient zich van een valse naam en       uw 
brieven zijn niet wettig ondertekend met volledige naam, functie en natte handtekening zoals de Hoge 
Raad beslist heeft. Van de 3 brieven in uw schrijven is alleen uw laatste brief voorzien van een 
algemene krul, volstrekt anoniem. U probeert uw aansprakelijkheid te ontlopen.  

Het hanteren van een vals opgemaakt schrijven is strafbaar o.a. volgens art. 326 Sr, art. 231a Sr en 225 
Sr. Ik stel u hiervoor hoofdelijk aansprakelijk. 

Uw werkgever is opnieuw in contract getreden met mij wegens Belaging (art. 285b Sr), en het geen 
gehoor geven aan mijn verzoeken om daarmee te stoppen.  

Hierbij uw post retour. De originele brieven blijven onder mijn hoede. De factuur bedraagt  €. 
10.000,00 volgens de overeengekomen contractvoorwaarden, zoals u eerder toegezonden. 

 

Met vriendelijke groet, 

:Mensennaam:  

 

Ps. Uw werkgever maakt zich waarschijnlijk schuldig aan RICO vergrijpen volgens US Recht.         Omdat 
de u overkoepelende corporatie De Staat der Nederlanden een overzees geregistreerde entiteit was 
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(uitgeschreven uit het Delaware register in Washington DC en in 2021 failliet verklaard), en de 
activiteiten voortzet zonder geldige inschrijving in het bedrijvenregister (de K.v.K behoort ook tot de 
failliete boedel van de overkoepelende corporatie), maakt uw corporatie zich waarschijnlijk schuldig 
aan piraterij volgens RICO wetgeving. De registratie in de USA was de laatst geregistreerde legale 
status. En daarenboven maakt uw corporatie zich waarschijnlijk schuldig aan RICO gerelateerde 
slavernij door de levende mens de juiste jurisdictie te ontkennen, namelijk Landrecht. Door mensen te 
onderwerpen aan de valse jurisdictie van overzees corporatief of Maritiem recht. Corporatief recht 
wat alleen de dode entiteit herkent, de mensenrechten ontkent, en mensen daarom inschaalt als 
goederen en eigendom. Dat betekent in de praktijk dat de levende mens zijn ingeboren en 
onvervreemdbare rechten moet terugkopen van uw corporatie en feitelijk slaaf is. Een eerste 
rechtszaak is reeds opgestart. 

 


