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In antwoord op uw schrijven / dossier:  .................................. ,

………………

E

Executor van de Verklaring Beneficiaire Aanv

VATI

MIJNTRUSTBELASTINGDIE

DE NOTIFICATIE ONRECHTMATIGE BELASTING 
ENIGE ERFGENAAM 

trustee en de f
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De B

heeft de Algemene

Directeur
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........................................................... ,

Geachte heer/mevrouw,

 De geadresseerde juridische entiteit van uw schrijven heeft recentelijk de 
Notarieel (KNB) gelegaliseerde Verklaring Beneficiaire Aanvaarding en 
Algemene Volmacht met begeleidend schrijven aan de TrustBelastingdienst 
verstuurd, welke de zogeheten maritieme (INSEAD/DAS) 'dood en verloren op 
zee'-presumptie en de zuivere aanvaarding assumptie stuit, welke inmiddels 
tot verregaande Corona racketeering door de commerciële 
belangenverstrengelde corporate erfgerechtigde inwoners van het 
grondgebied heeft geleid.

Na jaren studie hebben inwoners van het grondgebied vastgesteld, dat de
Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap oorzaak is van handels
overeenkomsten tussen corporate politieke derde partijen op basis waarvan
de schuld en schade creatie, ten laste van de Cestui Que Vie Geboorte Trust 
Nalatenschap van miljoenen geboortegeregistreerde erfgerechtigde inwoners 
van het grondgebied, voor handelspartners onderling, winstgevend is. De 
erfgerechtigde inwoners van het grondgebied hebben geen handels
overeenkomst met de corporate politieke derde partijen, maar wel 
vereffeningsplicht. 
De zogeheten maritieme (INSEAD/DAS) 'dood en verloren op zee' -
presumptie en de zuivere aanvaarding is inmiddels gecorrigeerd.
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VEREFFENINGSPLICHT
De inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam woonachtig op het adres 
waar uw schrijven ontvangen is, heeft aan de vereffeningsplicht voldaan door:
1. De Trustee: Minister van Financiën en De fiduciary van de Trustee: De ABN
AMRO MEESPIERSON Bank zijn de ontvangers van de geverifieerd ontvangen,
notarieel (KNB) gelegaliseerde verklaringen beneficiaire aanvaarding 2018.
2. De Belastingdienst is de ontvanger van de originele erfrechtelijke
documenten Spoed VBA, Algemene volmacht met begeleidend schrijven van
de Enige Erfgenaam.
3. De Raad van State is schriftelijk in kennis gesteld van de correctie in de
juridische status van de Enige Erfgenaam.
4. De politieke Stempas 2021 is in zorgvuldige bewaring
genomen. De afzender van de politieke Stempas 2021 is schriftelijk van de
bewaring in kennis gesteld.
5. De Enige Erfgenaam is in het bezit van het CQV LLC Diplomatieke Paspoort,
inclusief Koninklijke PostNL Track & Trace codes van de bovengenoemde
documenten en notificaties.
6. De niet-politieke afwikkeling van de individuele geboorte trust
[PERSONA – PLACENTA – TESTATOR / ERFLATER – PPT
TRUST] en het individuele geboorte trust vermogensbeheer is geactiveerd.

ONRECHTMATIG
Dankzij het feit dat ik: .................Vdf............................,  met een Verklaring 
Beneficiaire Aanvaarding                                              welke in 2018 notarieel (KNB) gelegaliseerd is, 
heb verklaard dat ik de Enige Erfgenaam ben van de Cestui Que Vie Geboorte 
Trust Nalatenschap: ....................................., Is uw aangekochte status als 
schuldeiser en/of de vordering of aanspraak op de enige erfgenaam hiervan 
onrechtmatig op basis van:

1. Het EXONERATIE ARREST van De Hoge Raad van de Kinderen aan De Hoge
Raad Der Nederlanden [HRK.0812.2020.CQV.LLC.NL],
2. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,
3. Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer.
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Indien u kunt verklaren dat de juridische entiteit die als de geadresseerde van 
uw schrijven vermeld staat zich niet kan beroepen op deze verdragen en 
verklaringen, kunt u dit voorleggen aan de gevolmachtigde TrustBelastingdienst. 
Na de rechtmatigheidstoets van uw aangemaakte dossier en schrijven worden 
alle rechtmatige vorderingen en aanspraken van uw opdrachtgever en uw 
onderneming aan de Enige Erfgenaam met mijn batige individuele geboorte 
trust nalatenschap via MijnTrustBelastingdienst vereffend.

Wanneer u schrijft naar een juridische entiteit [NAGEBORENE - PERSOON - 
PLACENTA - ERFLATER], kan de Enige Erfgenaam van deze entiteit welke zich 
beroept op de bovengenoemde verdragen en verklaringen met de aantoonbaar 
geverifieerd ontvangen notarieel (KNB) gelegaliseerde documenten en het CQV 
Diplomatieke Paspoort hier niet privé mee belast worden.

Uw schrijven en dossier zal verder behandeld worden door de gevolmachtigde 
TrustBelastingdienst,  Postbus 100,  6400 AC te HEERLEN, 
welke u dient te verzenden met kenmerk: ............................................... .

De opdrachtgever van uw dossier ontvangt een: VERZOEK TOT AANTONEN, 
welke herleid is naar uw schrijven om het authentieke contract tussen hen en 
mij aan te kunnen tonen waarmee de rechtmatigheid van uw schrijven te 
verifiëren is.

Getekend en gezegeld op: ................................................................... ,

 Executor Signature known to the Trustee and Fiduciary       Executor Autograph and Seal (blue ink fingerprint)

: …………………………………………………Vdf ……………………………………………………:

Sole Per Stirpes Heir – Per Stirpes Enige Erfgenaam. Origin Is Authorized CQV Live Life Competence (LLC) Agent 
and Representative for: “PERSONA-PLACENTA-TESTATOR TRUST” (PPT)
 © All Rights Invoked - All Rights Retained – No Rights Waived © Insigne Signatures Autographs - DURABLE 
POWER OF ATTORNEY IN FACT.
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