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Eis tot direct stopzetten vordering belastingdienst conform UNCAT art. 13, direct 
compenseren door 1,5 miljoen voorschot conform art. 14, en conform art. 16 in het 
algemeen. Volgens mijn informatie loopt er een procedure door Amerika tegen Nederland 
over mij en mijn Asielverzoek A 087-402-454 bij UNCAT of als speciale gelijkwaardige 
procedure bij UN Human Rights. 
 
 
Geachte heer/Excellentie mr. W.B. Hoekstra, 
 
Bijgaand een kopie van mijn brief aan Belastingdienst Heerlen ivm een vordering en bepalen 
beslagvrije voet. Met daarin ook de klacht en eis tot stopzetten invordering zoals hierboven 
al genoemd. Ik leef al sinds 2013 van de beslagvrije voet als direct gevolg van een door het 
Ministerie van Justitie uitgevoerde doofpot affaire waarbij mijn normale burgerrechten mij 
blijkbaar zijn ontnomen door speciale decreet of ruling Koningin Juliana rond 1975. 
Schade beloopt in de miljoenen. Er is sprake van zware vervolging door Nederland waarbij 
ik wordt tegengewerkt door o.a. AIVD. Drie keer asiel gevraagd in Amerika en in totaal 15 
maanden detentie. Daarna volkomen onschuldig als slachtoffer intotaal 14 maande wegens 
belediging verkrachter van mijn vrouw. Terwijl mij het doen van aangifte blijkbaar is 
verboden. 
 
Ik eis dus dat U deze invordering direct stopzet conform art. 13 en in de Ministerraad een 
besluit neemt om conform art. 14 direct mij deels(!) compenseert door een voorschot(!) van 
1,5 miljoen euro op een veel grotere schadevergoeding aan mij over te maken. 
 
Het Ministerie van Justitie heeft alle benodigde informatie en documenten. ook Amerika 
heeft alle bewijzen en de lopende UN Human Rights procedure. 
 
Bij voorbaat dank, 
 
ing. Hans Smedema  
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