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Kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan de Opdrachtgever.
Kennisgeving aan de Opdrachtgever is kennisgeving aan de Agent/Vertegenwoordiger.

De Ondergetekende ben ik alsook ik de Ondergetekende ben.

Geachte meneer Wullink,

Uit uw reactie blijkt dat de belastingdienst nog steeds geen begrip wenst te tonen voor de situatie zoals die 

ontstaan is tussen mij (een mens van vlees en bloed) en de Kroon (het staatshoofd van de Staat der Nederlanden) 

en daarmee het Koninkrijk der Nederlanden.

Daarom doe ik u hierbij een laatste kennisgeving toekomen waarna uit oogpunt van een economische procesorde 

er niet mee gereageerd zal worden op eventuele brieven van de belastingdienst over dit onderwerp. Ik zal na 

deze kennisgeving dus maar helaas geen poging meer wagen u en uw collega's de ogen te openen door middel 

van schrijven.

Ik, Censored; van de familie Censored, ben een mens van vlees en bloed en ik identificeer mij niet met de 

natuurlijk persoon (juridische entiteit) Censored met BSN Censored zoals gecreëerd door de Staat der 

Nederlanden binnen een aantal dagen nadat ik via de woelige baren de zee in mijn moeders baarmoeder heb 

verlaten en mijn eerste voet op aarde heb gezet.

Hier is de Kroon van het Koninkrijk der Nederlanden op behoorlijke wijze van op de hoogte gebracht. De Kroon en 

de Staat der Nederlanden zijn hier door middel van stilzwijgen mee akkoord gegaan.

Kort samengevat houdt dit in dat er geen contract meer bestaat tussen mij (een mens van vlees en bloed) en de 

Kroon en/of de Staat der Nederlanden. Hiermee is elke claim, belasting, heffing en/of aanslag van enige instantie 

die zich bevindt binnen het Koninkrijk der Nederlanden ongegrond en daarmee onrechtmatig.

Ik heb de belastingdienst al een aantal maal hiervan in kennis gesteld en op verschillende aard en wijze de mens in 

haar medewerkers wakker proberen te schudden en in te doen zien dat de belastingdienst zich in deze gedraagt 

als de maffia.
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Ook u (mr. J.P, Wullink) wijs ik daarom op het feit dat u medeplichtig bent aan het schenden van de 

mensenrechten door de belastingdienst d.m.v. mij geld afhandig te willen maken. U kunt gerust zijn dat ook u 

hiervoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld zult worden indien de belastingdienst volhardt in het mij afhandig willen 

maken van geld en/of andere zaken die ik in eigendom, bezit en/of houderschap heb.

Mocht u een aanwijsbaar bewijs hebben dat ik een contract/overeenkomst met de Kroon en/of Staat der 

Nederlanden ben aangegaan, dan zie ik dat graag … tot die tijd is elke communicatie van de zijde van de 

belastingdienst tegen mijn wil en zal de belastingdienst mij alleen tegen mijn wil en onder dwang iets afhandig 

kunnen maken.

Waarbij ik het volgende benadruk, elk contract/overeenkomst dat eventueel tussen mij en de  Kroon en/of Staat 

der Nederlanden heeft bestaan dat tot stand gekomen geacht zou kunnen zijn, dienen vrij te zijn van fraude en 

valsheid in geschrifte.

En dat is onmogelijk, aangezien de Kroon en de Staat der Nederlanden nooit volledige openheid van zaken 

hebben gegeven aan het nederlandse volk en daarmee zijn de zaken anders voorgesteld dan dat ze werkelijk 

zijn/waren … en dat heet ook wel fraude te zijn.

In conclusie:

Ik, Censored; van de familie Censored, wil dat u mij en zaken die ik in eigendom, bezit en/of houderschap heb, 

waaronder de natuurlijk persoon (juridische entiteit) Censored, vanaf heden met rust laat en geen communicaties 

meer doet toekomen. Ook wil ik dat u ophoudt mij en mijn eigendom te misbruiken door tegen mijn wil een 

administratie bij te houden die betrekking zou hebben op mij dan wel zaken die ik in eigendom, bezit en/of 

houderschap heb, waaronder de natuurlijk persoon (juridische entiteit) Censored.

Dit is mijn wil en testament!

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, zonder oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit. Alle Rechten voorbehouden. Zonder 

belofte of overeenkomst. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

……………………………………………………………………….. 

Ik, gekend als Censored, van de familie Censored, geboren op Censored te Censored 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, met claim op de naam en handtekening: © Censored en/of elke 
afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden zijn. 
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