
 

Saluut aan allen die dit lezen, 

 

 

1. Ik ben een mens van vlees met stromend bloed. Mijn vader heeft mij na mijn geboorte gedwongen 

aangegeven bij de gemeente waar ik ben geboren, vanwege de plicht, aangifte van een geboorte. 

Hierdoor is mij, zonder mijn toestemming, onvrijwillig, een persona (handelsnaam) met een BSN-

nummer opgelegd.  

2. Uw bedrijf Belastingdienst kantoor Groningen heeft een handelscontract opgestuurd, ter attentie 

van mijn onvrijwillig opgelegde handelsnaam (in hoofdletters geschreven). Die handelsnaam ben ik 

niet en wijs ik af. Ik ben een levend mens. 

3. Wie is mijn schuld eiser? De offerte heeft geen handtekening, naam, functieomschrijving en KVK-

nummer van uw firma. Hierdoor kan ik niet verifiëren dat dit handelscontract authentiek is. Immers 

iedereen kan een handelscontract opstellen en versturen. Dit is in strijd met Burgerlijk Wetboek (BW) 

3.44 lid 3 en levert bedrog op in de zin van artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht (WvS) 

alsmede artikel en 227b van dat wetboek. 

4. Er is een relatienummer toegekend en daarmee een valse aanname gedaan dat ik met u zaken 

wenst te doen of met u reeds zaken doe. U dient dit per direct te rectificeren vanwege art. 35 BW 3.  

5. In de offerte staat dat wanneer ik niet tijdig, onvoldoende of helemaal niet betaal, een boete 

opgelegd kan worden. Dat is dwingend, brengt mij vrees en breekt in op mijn persoonlijke 

levenssfeer. De methode die u gebruikt is strafbaar volgens art 285b WsV en art 365 

6. Uw handelscontract is opgesteld zonder een overeenstemming tussen beide partijen.  

Een openbaar bewijs van wederzijds goedvinden, dat wil zeggen, een contract tussen uw bedrijf en 

mij als levend mens van vlees en stromend bloed met mijn natte handtekening van inkt en uw natte 

handtekening van inkt. Volgens art 33 BW 3.  

 

Uw handelscontract wijs ik af vanwege de bovengenoemde punten en komt retour afzender. 

 

Indien u voortgang besluit, ben ik genoodzaakt aangifte jegens u te doen.  

 

          Groeten, 

           

          [voornaam] 


