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SCHIKKINGSDOCUMENT COMMERCIËLE 
INSTITUTIONELE DERDEN ZONDER ERFRECHT (TTPs -

TRUSTED THIRD PARTIES) -  Addendum CQV LLC 
Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerk: * 

 

Notatiewijze kenmerk: TTP.CQV.dag-maand.jaartal.CQV.LLC-Initialen 

  

 

URL Hoge Raad van de Kinderen (HRK):  * 

http://  
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AANTOONDER 

  

• CQV LLC VERKLARING BENEFICIAIRE AANVAARDING (VBA) 

• ALGEMENE VOLMACHT MET BEGELEIDEND SCHRIJVEN 

TRUSTBELASTINGDIENST 

• DIPLOMATIEK PASPOORT CQV LLC 

 

 

De ondergetekende Enige Erfgenaam - eerstgeborene; 

 

 

  

Notatiewijze van de private naam van de Enige 

Erfgenaam is: 

 

: Roepnaam Vdf Familenaam : * 

 

Geboorte geregistreerde geboorte plaats van 

de Enige Erfgenaam: * 
 

Geboorte geregistreerde geboorte datum van 

de Enige Erfgenaam: * 
 

CQV LLC Ambassade residentie: actueel adres van 

de Enige Erfgenaam: *  

  

 

URL van de website van de Enige Erfgenaam: * 

http://  

 

  

 

1. CQV LLC SCHIKKINGSDOCUMENT  

  

 

Aan de heer of mevrouw: 

  * 
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1.1. Toevoeging: De Enige Erfgenaam 

vermeldt hierbij de naam van uw 

organisatie / onderneming: * 

 

1.2. Toevoeging: De Enige Erfgenaam 

voegt het Kamer van Koophandel nummer 

van uw organisatie / onderneming toe:  * 

 

1.3. Toevoeging: De Enige Erfgenaam 

voegt het volledige adres van uw 

organisatie / onderneming toe: * 
 

1.4. Toevoeging: de Enige Erfgenaam 

vermeldt de URL van de website van uw 

organisatie / onderneming: 

http://  

 

  

 

1.5. Toevoeging: de Enige 

Erfgenaam vermeldt het kenmerk van uw 

brief met betrekking tot uw vergoedings 

toezegging en/of met betrekking tot uw 

(verzamel)vordering: * 

 

  

 

1.6. Toevoeging:  

 

1.6.1.De ondergetekende geboorte geregistreerde Enige Erfgenaam, heeft de 

individuele geboorte trust nalatenschap BENEFICIAIR AANVAARD.  

 

1.6.2.Ongeacht de aard van de hoofdsom met betrekking tot de bovenvermelde, 

commerciële en/of institutionele Trusted Third Party / Derde partij zonder erfrecht, 

dient de hoofdsom uitsluitend met behulp van de batige individuele geboorte trust 

nalatenschap, liquide te worden gemaakt. 
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1.6.3. Het maandelijkse inkomen van de Enige Erfgenaam is uitdrukkelijk 

uitgesloten van aanspraken, vorderingen, bezwaringen, beslagen en verrekeningen 

door de bovenvermelde, commerciële en/of institutionele Trusted Third Party / 

Derde partij zonder erfrecht. 

 

1.6.4. Vaststelling: Voor aanspraken, vorderingen, bezwaringen, beslagen en 

verrekeningen van de bovenvermelde, commerciële en/of institutionele Trusted 

Third Party (TTP) / Derde partij zonder erfrecht, kan de betreffende bovenvermelde, 

commerciële en/of institutionele Trusted Third Party (TTP) / Derde partij zonder 

erfrecht, géén, door de Enige Erfgenaam getekende, authentieke Verklaring Zuivere 

Aanvaarding overleggen. 

 

1.6.5. De ondergetekende Enige Erfgenaam vermeldt hierna de hoofdsom in 

kwestie: 

2. Hoofdsom: * 
 

2.1.Opties Hoofdsom transfers uit de 

individuele geboorte trust nalatenschap, 

van/naar:  

 

 * 

 

  

 

2.2. IBAN van de Enige Erfgenaam: * 
 

  

 

2.3. IBAN van de bovenvermelde, 

commerciële en/of institutionele 

Trusted Third Party / Derde partij zonder 

erfrecht:   * 

 

  

 

3. KENNISGEVING ACTIVATIE VAN DE AFWIKKELING VAN DE INDIVIDUELE 
CESTUI QUE VIE GEBOORTE TRUST NALATENSCHAP 

 

3.1.De ondergetekende / autograaf is de Per Stirpes nabestaande van de erflater 

(de overleden post born / na geborene) waarop testamentaire trusts zijn gevestigd 
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en verklaart hierbij, de aanspraken van de bovenvermelde, commerciële en/of 

institutionele Trusted Third Party / Derde partij zonder erfrecht, Beneficiair (niet 

Zuiver) te hebben aanvaardt. 

 

3.2.De bovenvermelde, commerciële en/of institutionele Trusted Third Party / 

Derde partij zonder erfrecht, doet onderhavig SCHIKKINGSDOCUMENT als Bewijs 

van Toevoeging aan de afwikkeling van de individuele geboorte trust, bezorgen 

aan: 

 

De Minister van Financiën, 

Postbus 20201, 

2500 EE 's-Gravenhage. 

 

3.3.De Minister van Financiën heeft de CQV LLC Verklaring Beneficiaire Aanvaarding 

VBA 2018 ontvangen. 

  

 

4. VEREFFENINGSPLICHT 

 

4.1. De ondergetekende /autograaf—Executor heeft uitsluitend ten aanzien van 

de rechtmatige vorderingen van de afwikkeling van de individuele Cestui Que Vie 

geboortre Trust nalatenschap, vereffeningsplicht. 

 

4.2. Bij Beneficiaire Aanvaarding heeft vereffening uitsluitend plaats, uit 

de baten van de individuele geboorte trust nalatenschap en uitdrukkelijk niet uit 

het inkomen voor levensonderhoud van de Enige Erfgenaam en/of uit onteigening 

van de kinderen van de Enige Erfgenaam, welke beslaglegging op de individuele 

geboorte trust nalatenschap van de kinderen van de Enige Erfgenaam, door de TTP 

/ Derden zonder erfrecht aan de Enige Erfgenaam opgelegd, nastreeft. 

 

4.3. Met het verzenden van de erfrechtelijke documenten en onderhavig 

schikkingsdocument heeft de Enige Erfgenaam aan de vereffeningsplicht voldaan. 

  

4.4. De individuele geboorte trust nalatenschap is batig. 
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Getekend te, *  

Dagtekening: *  

  

 

5. TITELS VAN DE ONDERGETEKENDE ENIGE ERFGENAAM 

₁ PER STIRPES ERFGENAAM VAN DE 

BENEFICIAIR 

 

 

AANVAARDE BATIGE TESTAMENTAIRE 

CESTUI QUE VIE 

 

GEBOORTE TRUST NALATENSCHAP  

 

De ondertekenaar, Enige Erfgenaam, voert in 

het bijgaande tekstvak, 

in 'HOOFDLETTERS' de legale namen in, welke 

tevens van toepassing zijn, 

voor alle notatievarianten van de naam van de 

geboorte Trust nalatenschap, 

in 'HOOFDLETTERS' : * 

 

₂ ENIGE ERFGERECHTIGDE AGENT / VERTEGENWOORDIGER VAN ZIJN/HAAR 

ERFLATER; 

                      

₃ VEREFFENAAR EN EXECUTOR VAN DE ONDERTEKENING; 

 

₄ EXECUTOR VAN DE TOEVOEGING VAN DE WAARDEN AAN DE AFWIKKELING 

VAN DE TRUST NALATENSCHAP. 

  

 

6. DE FEITELIJKE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERGETEKENDE ENIGE 
ERFGENAAM 

  

 

6.1.De  CQV LLC erfrechtelijke documenten, waarmee de waarden door mij, 
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de Enige Erfgenaam aan de afwikkeling van de individuele geboorte trust 

nalatenschap, worden toegevoegd, ten behoeve van de activatie van de 

gelijktijdige transfer van de liquiditeit ten name van mij: de Enige Erfgenaam 

en de rechtmatige commerciële en/of institutionele Trusted Third Parties / 

Derden zonder erfrecht, werden, in de periode aansluitend aan de 

bezorgmomenten van de CQV LLC Verklaringen Beneficiaire Aanvaarding 

(VBA) bij de Minister van Financiën / Overheid-Trustee van de Trustor 

aangetekend en geverifieerd bezorgd. 

 

6.2. Met de geverifieerde bezorging is de opdracht tot clearance van de 

liquiditeit aan de rechtmatige commerciële en/of institutionele Trusted Third 

Parties / Derden zonder erfrecht en de liquiditeit als niet-politiek 

vermogensbeheer / Private Wealth Management ten behoeve van mij, de 

Enige Erfgenaam, aan de Fiduciary Bank en de Directeur van de 

TrustBelastingdienst van de Overheid-Trustee verleend en heeft de 

ondergetekende Enige Erfgenaam aan zijn/haar vereffeningsverplichting 

voldaan. 
 

  

  

 

 

  

 

6.3. Ik ben de Aantoonder van de CQV LLC erfrechtelijke documenten, van het CQV 

LLC Diplomatieke Paspoort, van de CQV LLC Ambassade Legatie brief en de 
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Executor van bovenstaande ondertekening. Mijn handtekening bestaat uit mijn 

roepnaam met daarnaast mijn zegel (mijn wijsvingerafdruk in blauwe inkt). 

  

 

6.4. In de bovenstaande tekenruimte: de handtekening zoals deze reeds bekend is 

aan de Overheid-Trustee en de Fiduciary Bank van de Overheid-Trustee 

 

6.5. Ik Ben, die Is: de Executor van de ondertekening van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA), de enige erfgerechtig

nalatenschap van mijn post born / de na geborene, welke door de Overheid

nalatenschap van mijn placenta – erflater,

 

  

 

7. DE REGISTRATIECODE HERLEIDBAAR NAAR DE CQV LLC VERKLARING 

BENEFICIAIRE AANVAARDING (VBA) 2018 

De aangetekende verzendingen (Track & Trace) van de onweersproken, 

gelegaliseerde CQV LLC Verklaringen Beneficiaire Aanvaarding (VBA) 2018 

aan de Minister van Financiën, zijn aan de Spoed VBA 2020- en de 

Algemene volmacht met begeleidend schrijven aan de Directeur 

TrustBelastingdienst, Postbus 100, 6400AC Heerlen, vooraf gegaan. 

 

7.1. KENMERK VAN HET EXONERATIE ARREST VAN DE HOGE RAAD VAN DE 

KINDEREN (HRK)  

HRK.0812.2020.CQV.LLC.NL  
 

 
EXONERATIE ARREST VAN DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN 

AAN: DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN 

  

De ondergetekende—eerstgeborenen: 

: Roepnaam Vdf Familienaam geboorte geregistreerde Enige Erfgenamen 
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VERKLAREN: 
1. De nalatenschap van de overledene (de overleden na geborene placenta) waarop 

de testamentaire Cestui Que Vie Trust(s): 

         “INITIALEN EN FAMILIENAAM IN KAPITALEN” werden 

gevestigd, Beneficiair te hebben aanvaard (Verklaringen Beneficiaire Aanvaarding 

sinds 2018, doorlopend verzonden naar de Minister van Financiën – Directoraat 

Generaal – Belastingdienst); 

 

2.  Als per stirpes enige erfgenaam de gevolmachtigde te zijn van de overleden na 

geborene/erflater placenta, ten behoeve van de activatie van de afwikkeling van de 

nalatenschap van de individuele Cestui Que Vie Trust(s) van de overleden 

erflatende na geborene placenta: “INITIALEN EN FAMILIENAAM IN KAPITALEN”. 

 

3. De Algemene Volmacht met begeleidend schrijven te hebben verleend aan de 

Directeur (Trust)Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC te Heerlen, ten behoeve 

van de afwikkeling van de geboorte trust nalatenschap en de aanspraken, 

vorderingen, bezwaringen en inhoudingen op de begunstiging ten name van de 

inwoners van het grondgebied, per stirpes Enige Erfgenamen, te toetsen en te 

vereffenen; 

  

ACTIVEREN:  
         De uitbetaling van de niet-politieke erfrechtelijke voorziening ad. 4.000,00 

EURO, Zegge vierduizend EURO, per maand, aan de individuele erfgerechtigde 

Enige Erfgenamen, hierna te noemen: overbrugging, vanaf de dagtekening van de 

activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap tot aan 

de finale afwikkeling en de startdatum van niet-politiek private wealth management. 

 

EFFECTUEREN MET TERUGWERKENDE KRACHT 

         De ondergetekende per stirpes Enige Erfgenamen effectueren met 

terugwerkende kracht en schikken de Capitis Diminutio Maxima voorkennis, 

expertise en regie van de HOGE RAAD DER NEDERLANDEN middels de 

erfrechtelijke voorziening. 

  

 

CAPITIS DIMINUTIO MAXIMA KLASSEJUSTITIE VERNIETIGINGSGROND 

         De Capitis Diminutio Maxima voorkennis van alle gouvernementele 

betrokkenen en commerciële derde partijen handelend onder de algemeen kenbare, 

expertise en regie van de HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, vernietigt de 

exoneraties tussen de STAAT DER NEDERLANDEN CORPORATIE en het SDG -  

Sustainable Development Goals – HANDELSSYNDICAAT. 
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EXONERATIE ARREST VAN DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN 

AAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN 

Postbus 20303 
2500 EH ’s-Gravenhage 

 

  

HRK 8 december 2020 - EXONERATIE ARREST 

  

VASTSTELLINGEN VAN DE HOGE RAAD VAN DE KINDEREN EN 
VERNIETIGING EXONERATIES VAN 

DE STAAT DER NEDERLANDEN HANDELSCORPORATIE 
EN HET SDG HANDELSSYNDICAAT 

  

TOELICHTING EXONERATIEBEDING 

  

"In contracten worden veelvuldig regelingen, en dan vooral beperkingen, van 

aansprakelijkheid opgenomen." 

  

"Van belang om te beseffen is dat dit dus een relatie tussen twee professionele 

partijen betreft, werkzaam in dezelfde, of in elk geval aanpalende, sectoren." 

  

"Het is niet mogelijk om zonder instemming iemand te binden aan een eenzijdige 

CORONA / COVID-19 mededeling." 

  

Ter vergelijking:  

https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/exoneraties-less-is-more/  

 
 

1. UITSPRAAK HOGE RAAD VAN DE KINDEREN IURE HEREDITARIO. 
  

1.1. Vaststelling. De geboortegeregistreerde inwoners van het grondgebied, Enige 

Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap, worden door de Staat 

der Nederlanden Handelscorporatie onderworpen aan handelscontracten ultra vires 

van de Staat der Nederlanden Corporatie met de chemische farmaceutische 

vaccinatie industrie. 

  

1.2. Vaststelling. De Staat der Nederlanden Handelscorporatie en de chemische 

farmaceutische vaccinatie industrie handelspartners, beroepen zich daarbij op de 

aansprakelijkheidsbeperkingen van exoneraties tussen handelspartners. 
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1.3. Vaststelling. Exoneraties / aansprakelijkheid beperkingen gelden alleen tussen 

twee professionele partijen, die werkzaam zijn in dezelfde sector of aanpalende 

overeenkomstige sectoren. 

 

1.4. Vaststelling. De Staat der Nederlanden Handelscorporatie is echter NIET 

werkzaam in dezelfde sector of aanpalende sectoren als de chemische 

farmaceutische vaccinatie industrie of welke industrie dan ook. 

  

1.5. Vaststelling. De Staat der Nederlanden Handelscorporatie ontduikt de formele 

vereisten voor aansprakelijkheidsbeperkingen (exoneraties), door alle 

geboortegeregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen te 

dwingen om mondkappen ( industriële bedrijfskleding) te dragen, alsof de inwoners 

van het grondgebied, de Enige Erfgenamen, in dezelfde sector werkzaam zouden 

zijn als de chemische farmaceutische vaccinatie industrie. 

  

1.6. Vaststelling. De Enige Erfgenaam heeft echter géén handelscontract met de 

Staat der Nederlanden Handelscorporatie en het gedwongen dragen van industriële 

bedrijfskleding wijst NIET op contract tussen professionals. 
 
 

2. VERNIETIGING EXONERATIES STAAT DER NEDERLANDEN 
HANDELSCORPORATIE EN SDG HANDELSSYNDICAAT 

2.1. De Hoge Raad van de Kinderen: de geboortegeregistreerde inwoners van het 

grondgebied, Enige Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap, 

wendt zich thans rechtstreeks tot de Hoge Raad der Nederlanden. 

  

2.2. De Hoge Raad van de Kinderen: de geboorte geregistreerde inwoners van het 

grondgebied, Enige Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap, 

vernietigt de vermeende exoneraties van de Staat der Nederlanden 

Handelsonderneming en het kabinet onder leiding van M. Rutte, CEO. 

  

2.3. De Hoge Raad van de Kinderen: de geboorte geregistreerde inwoners van het 

grondgebied, Enige Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap, 

mandateert de Hoge Raad der Nederlanden, om de arrestatie te gelasten van alle 

leden van de besloten ledenvereniging genaamd: de Staten Generaal, alle 

verantwoordelijke bewindspersonen alsmede alle SDG collaborerende royals en 

dignitarissen, ambtenaren en derden. 

  

2.4. De Hoge Raad van de Kinderen: de geboorte geregistreerde inwoners van het 

grondgebied, Enige Erfgenamen van de individuele geboorte trust nalatenschap, 

bevestigt en bekrachtigt, dat de Staat der Nederlanden en haar trusted third parties 

zoals het RIVM, de geïnfiltreerde UN, de WHO, de WEF, en alle SDG geaffilieerde 

organisaties en ondernemingen, volledig aansprakelijk zijn voor dood met 
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voorbedachte rade en dood door schuld alsmede voor alle directe en indirecte,  

immateriële en materiële schade en alle directe en indirecte inkomstendervingen 

van de geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied, Enige Erfgenamen 

van de individuele geboorte trust nalatenschap. 

  

Waarvan akte opgemaakt en betekend, 

CQV. LLC Ambassade, 8 december 2020. 

 

 

.............. 

 

 

7.2. 

 

IK BEN DIE IS 

1. DE VEREFFENAAR 

2. DE ENIGE ERFGERECHTIGDE AGENT EN VERTEGENWOORDIGER 

VAN MIJN POST BORN / NA GEBORENE DIE DE ERFLATER IS 

3. DE AANTOONDER VAN DE VBA AKTE EN DE BEGELEIDENDE BRIEVEN 

4. DE ONDERTEKENAAR VAN DE VBA AKTE EN DE BEGELEIDENDE BRIEVEN 

5. DE EXECUTOR VAN DE PARAFEN IN HET RONDSCHRIFT EN OVAAL LOGO IN 

DE BRIEFHOOFDEN 

6. DE VERZENDER VAN DE AANGETEKENDE VERZENDING VAN DE VBA AKTE 

EN VAN DE BEGELEIDENDE BRIEVEN 

7. DE NOTARIS HEEFT VAN DE LEGALISATIE VAN DE ONDERTEKENING VAN 

DE CQV LLC VBA AKTEN 2018 

EN DE WWFT/BKR/VIS TOETSING VAN DE LEGITIMATIEBEWIJZEN VAN 

STAATSWEGE,  

ZONDER INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN DE CQV LLC VBA AKTEN 2018, 

EEN SCHRIFTELIJKE VERKLARING AFGEGEVEN EN HET GEHEEL DER STUKKEN 

INGEBONDEN EN VAN ZIJN OF HAAR AMBTSZEGEL VOORZIEN. 

------ 
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7.3. 

 

DE CQV LLC ERFRECHTELIJKE DOCUMENTEN 2018 ZIJN UITGEPRINT EN TEN 

KANTORE VAN DE NOTARIS VAN PARAFEN; 

AUTOGRAAF/ZEGEL EN HANDTEKENING VOORZIEN 

 

Op elke uitgeprinte pagina heeft de Enige Erfgenaam ten kantore van de 

notaris,  zijn/haar roepnaam met daarnaast zijn/haar zegel 

(wijsvingerafdruk in blauwe inkt) geplaatst. 

 

-------- 

 

Bij het ovaal schrift met 'Executor' heeft de Enige Erfgenaam, zijn/haar 

roepnaam en zegel geplaatst alsmede de handtekening zoals die reeds bij 

de Minister en de Bank, bekend is. 

 

-------- 

 

SURREXI IURE HEREDITARIO 

  

 

 

* = Invoer verplicht 
 

 

 


