
Dit document is eigendom van: Unknown; van de familie Unknown
De houder van dit document is verantwoordelijk voor het gebruik en dient deze zorgvuldig te bewaren.

Unknown; van de familie Unknown,

In care of Unknown

Non Domestic: Plaats, Provincie, Nederland [Postcode]

Real Land Europe

Belastingdienst

T.a.v. mw. M.G. Kerkdijk

Postbus 9007

6800 DJ ARNHEM

Plaats, 18 januari 2012

Betreft: Reactie op uw brief van 19 december 2012

Kenmerk:  KGC_BelDienst_004

Aantal pagina’s:  vier (4)

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 mevrouw Kerkdijk,

Ondanks dat ik u bij kennisgeving van 13 december 2012 op de hoogte heb gebracht van de situatie zoals die 

bestaat tussen mij en de Staat der Nederlanden en hoe dit van invloed is op communicaties van de 

belastingdienst aan mij dan wel de natuurlijk persoon Unknown blijkt dat u in naam van de belastingdienst ofwel 

desbetreffende brief niet begrepen of gelezen heeft dan wel met voorbedachte rade (eventueel in opdracht van 

een meerdere) het daarin geschrevene negeert..

Ik wil u er daarom weer op wijzen dat u (bewust of onbewust) de mensenrechten schendt indien u blijft volharden 

in het sturen van communicaties die tot doel hebben geld van mij af te troggelen.

Indien u blijft volharden in het aftroggelen van gelden van mij, ben ik genoodzaakt aangifte te doen van het 

willens en wetens schenden van de mensenrechten. Dit zal uiteraard niet binnen de Staat der Nederlanden 

gebeuren als wel bij het daartoe geschikte internationale gerechtshof. Hierbij zal ik dan zowel de Staat der 

Nederlanden en de belastingdienst als rechtspersonen alsook u en uw meerderen als mens hoofdelijk 

aansprakelijk stellen (waarbij het niet van belang is of u gebruik maakt van een persoon voor de wet!).

Indien u tot op heden uw meerderen nog niet op de hoogte heeft gebracht, ondanks dat duidelijk aangegeven is 

dat een kennisgeving aan u (mw. M.G. Kerkdijk) ook een kennisgeving aan de belastingdienst is en een 

kennisgeving aan de belastingdienst een kennisgeving aan u en al uw collega's is, raad ik u aan dit per direct 

alsnog te doen.

Opdat de juiste mensen en personen gedaagd zullen worden voor desbetreffend internationaal gerechtshof 

(indien u blijft volharden in in het aftroggelen van gelden van mij), doe ik u hierbij de volgende WOB-verzoeken 

toekomen:
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WOB-verzoek 1 - Wat is de volledige naam en het medewerkernummer van de directeur-generaal 

Belastingdienst?

WOB-verzoek   2   - Wat is de volledige naam en het medewerkernummer van de Algemeen directeur Regiokantoor 

Arnhem?

WOB-verzoek   3   - Wat is de volledige naam en het medewerkernummer van het hoofd van de afdeling 

'omzetbelasting'?

WOB-verzoek   4   - Wat is de volledige naam en het medewerkernummer van het hoofd van de afdeling 

'omzetbelasting' Regiokantoor Arnhem?

WOB-verzoek   5   - Wat is de volledige naam en het medewerkernummer van de inspecteur waaronder mw. M.G. 

Kerkdijk ressorteert inzake 'naheffingsaanslagen omzetbelasting' met kenmerk 'Unknown; van de familie 

Unknown'?

WOB-verzoek   6   - Wat is het medewerkernummer mw. M.G. Kerkdijk?

In uw brief toont u ook nog eens het lef te suggereren dat ik over verschillende tijdvakken een aangifte ozb als 

nihil heb ingediend en dat ik daarmee belastbare activiteiten verricht.

Ten eerste is er, zoals al in voorgaande kennisgevingen is uitgelegd, een duidelijk onderscheid tussen de mij (de 

Mens van vlees en bloed genaamd Unknown; van de familie Unknown) en de Natuurlijk Persoon (Unknown)

Ten tweede heb ik die 'nihil-aangiften' niet ingediend, maar heeft de accountant inzake de natuurlijk persoon 

Unknown desbetreffende aangiften ingediend omdat desbetreffende accountant van mening was dat de 

natuurlijk persoon Unknown anders boetes door de belastingdienst opgelegd zou krijgen.

Ten derde staat nihil synoniem aan nul of geen … wat dus resulteert in 'geen aangifte'.

Dus hoe komt u tot de conclusie “U heeft dus wel degelijk aangiften omzetbelasting ingediend bij de 

Belastingdienst”, terwijl er 'geen aangifte' is gedaan, dat ik noch direct noch d.m.v. de Natuurlijk Persoon 

(Unknown) desbetreffende aangiften heb ingediend bij de belastingdienst en tevens dat ik u in kennis heb 

gesteld van het feit dat een Natuurlijk Persoon een andere entiteit betreft dan een Mens waarbij ik in geen geval 

een contract/overeenkomst met de Staat der Nederlanden dan wel de Belastingdienst ben aangegaan?

Om dit voor u ook duidelijk te krijgen doe ik u hierbij de volgende WOB-verzoeken toekomen:

WOB-verzoek   7   – Graag ontvang ik een kopie van de aangiften ozb zoals die volgens u door mij ingediend zijn 

over de tijdvakken 1 april 2011 tot en met september 2012.

WOB-verzoek   8   – Graag ontvang ik een kopie van het/een document waaruit zou blijken dat ik een 

contract/overeenkomst met de Staat der Nederlanden dan wel de Belastingdienst ben aangegaan..

Let op: Desbetreffende accountant is te kennen gegeven geen ozb aangiften meer te doen inzake de Natuurlijk 

Persoon Unknown, aangezien er geen contract/overeenkomst bestaat tussen mij en de Staat der Nederlanden 

noch de Belastingdienst en de Belastingdienst onterecht het idee krijgt dat dit wel zo is n.a.v. 'nihil-aangiften'.

U geeft vervolgens het volgende in uw brief aan:

Unknown; van de familie Unknown, Datum: 18 januari 2012
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“Omdat u geen inzage in uw administratie wilt verschaffen zal ik ambtshalve aanslagen over de tijdvakken 1 april 

2011 tot en met 31 december 2011 en 1 januari 2012 tot en met 30 september 2012 op gaan leggen.”

Met deze zin geeft u eigenlijk al mijn punten al weer:

1) U heeft niks met mij van doen en ik niks met u, wij hebben namelijk geen contract/overeenkomst … dus 

waarom zou ik u inzage willen geven in de bij mij binnenkomende gelden?

2) Dat u mij ambtshalve (ondanks mijn kennisgevingen) aanslagen op wilt gaan leggen geeft duidelijk aan dat u 

zonder scrupules de grondwet en de mensenrechten met voeten zult gaan treden!

Wat op zich ook weer raar is omdat het de basiswaarden van de belastingdienst zijn die zeggen dat de 

Belastingdienst zijn opdracht serieus neemt en zich houdt aan de afspraken alsook dat de Belastingdienst 

iedereen behandelt met respect en rekening houdt met ieders verwachtingen, rechten en belangen?

Dus blijkbaar betreft het visitekaartje van de Belastingdienst niet meer dan loze woorden, aangezien uw daden 

geheel andere intenties weergeven!

Ten langen leste wil ik u ook in herinnering brengen dat de Belastingdienst ooit eens een brief heeft gestuurd 

aan een andere mens (gericht aan een Natuurlijk Persoon waar zij zich wel mee lijkt te willen identificeren).

Deze brief zal allicht ergens in uw administratie te vinden zijn m.b.v. de volgende gegevens:

Betreft – Vrijstelling voor de omzetbelasting

Kenmerk – Nea/0728.69.684.B.01

T.a.v. – mevrouw Rijnbeek- Castelein

Op basis daarvan zou alleen al gesteld kunnen worden dat (indien ik gebruik zou willen maken van een Natuurlijk 

Persoon zoals gecreëerd door de Staat der Nederlanden) er sprake zou zijn van vrijstelling voor de 

omzetbelasting … maar dit geheel terzijde!

Om de lijst van WOB-verzoeken nog mooier te maken, hierbij het volgende:

WOB-verzoek   9   – Graag ontvang ik een overzicht van alle gelden zoals die door de belastingdienst per tijdvak van 

de Natuurlijke Persoon Unknown ontvangen zijn.

WOB-verzoek   10   – Graag ontvang ik alle informatie in het bezit van de Staat der Nederlanden omtrent vrijstelling 

voor de omzetbelasting m.b.t. de beroepsgroep waarbij de dienst bestaat uit de gezondheidskundige verzorging 

van de mens, en alle daaraan gerelateerde Europese wetgeving

Indien u voor de volledige beantwoording van de WOB-verzoeken het moet doorsturen naar andere 

verantwoordelijken, ministeries of instanties, dan ontvang ik hiervan schriftelijk bericht. Als origineel 

geadresseerde blijft u echter hoofdverantwoordelijke voor een correcte afwikkeling van desbetreffende WOB-

verzoeken.

Deze WOB-verzoeken kunt u zien als onderdeel uitmakend van een pro forma bezwaarschrift, waarbij de 

wettelijke termijn voor een bezwaarschrift uitgesteld wordt opdat het bezwaarschrift van argumenten voorzien 

kan worden m.b.v. de gevraagde WOB documenten.
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Ik raad u trouwens nogmaals ten strengste aan om al uw communicaties gericht op het verkrijgen van geld van 

mij achterwege te laten … opdat u niet de mensenrechten schendt waarvoor de Staat der Nederlanden getekend 

heeft.

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 Unknown, van de familie Unknown, geboren op Unknown te Unknown 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: © Unknown en/of elke 
afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden zijn. 
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