Wat zou u doen?
De (automatische) betalingen door ons verlopen nu niet goed naar uw bedrijf toe.
Het CJIB legde ons huishouden boetes op die niet kloppen.
Het CJIB weigert te bewijzen dat die vorderingen wel kloppen zoals de wet hen gebied.
Het CJIb weigert gewoon om onze brieven aan hen inhoudelijk te beantwoorden.
Het CJIB verdubbelt en verhoogt de onwetmatige vorderingen en legt beslag op ons geld.
Dat mag het CJIB zonder gerechtelijk vonnis niet doen en dat weet het CJIB.
Het CJIB doet dit door samen te werken met andere bedrijven zoals het UWV en de ING.
Die zeggen dat zij dit voor het CJIB moeten doen vanwege wetgeving, en dat is niet waar.
Wij schrijven dat aan Ralph Hamers directeur van de ING bank en vragen ons geld terug.
Ralph Hamers beantwoord onze vragen en uitleg niet inhoudelijk, hij betaalt niets terug.
Ralph verbied ons samen met zijn juristen om hierover te praten nog met ING personeel.
Wij schrijven het UWV dat zij medeplichtig zijn aan strafbare feiten met het loonbeslag.
Het CJIB schrijft en zegt ons dat indien wij betalingsproblemen krijgen zij het loonbeslag
aan ons terug zullen storten, mits wij hen dat bewijzen.
Wij sturen de bewijzen van huurachterstand, van niet automatisch meer betaalde
vorderingen zoals van de wegenbelasting en van de opticien overeenkomsten end toe.
Het CJIB laat (weer) niets van zich horen, het stort tot op heden 14 april 2019 niet terug.
Zakenklanten zoals u, en bedrijven zoals De Belastingdienst benaderen ons boos: Je
betaalt niet zoals afgesproken.
Hoe kunnen wij dat echter zonder minimaal voldoende geldmiddelen?
Wat zou u doen?
Wij stellen de heer Albert Hazelhoff, directeur van het CJIB, aansprakelijk voor de schade
en voor het schenden van onze burgerrechten.
Ook eisen wij van Albert dat hij het oneigenlijk afgenomen geld terug laat storten door
zijn ING bankiers vriend Ralph Hamers.
Alle overige bankrekeningen bij deze ING roofbank zeggen wij op.
Wij publiceren deze gang van zaken en schendingen van ons recht door deze bedrijven:
Op www.CJIBasta.nl en op Thy Telegram Theonomische Tijdlijn, een toegankelijke app.
Wat kunnen wij nog meer doen als mens, als huishouden, als burgers?
Dat is wat er nu speelt.
Graag vernemen wij van u als medewerker van het bedrijf dat ons aanroept wat u zou
doen, of wat wij beter zouden kunnen doen.
Hoe kunnen wij aan onze contractuele verplichtingen blijven voldoen indien deze door
‘de overheid’ gecontracteerde bedrijven ons rechteloos en wetteloos blijven bestelen?
Wij roepen op tot het instellen van een publiekrechtelijke rechtbank in Nederland.
Met een rechter die zich aan de mensenrechten (=UVRM) rechten van het publiek houdt.
Met eventueel een rechter die zich ook aan de grondwet van het koninkrijk houdt,
een constitutionele rechter in een constitutionele onafhankelijke rechtbank.
Zodat een man of vrouw alhier in dit land diens rechten terug krijgt.
Nu bestaan er alleen maar partijdige handelsrechtbanken in Nederland (= privaatrecht).
Deze nep~rechtbanken gaat het om het geld (verdienmodel) voor bevriende bedrijven.
Kunt u de vordering op ons opschorten? Of die kwijtschelden? Ik dank u voor uw begrip.

