Aan: gerechtsdeurwaarder de heer [naam gerechtsdeurwaarder]
PERSOONLIJK IN HANDEN
Van handelsonderneming: Kantoor [naam kantoor]
Adres: [adres kantoor]
Dossier nummer: [dossier nummer]
Inzake: CJIB (CAK CRI)/[naam dossier]
Bevel deurwaarder in de hoedanigheid van de heer [naam
gerechtsdeurwaarder] van kantoor [naam kantoor] gerechtsdeurwaarder te
[Plaatsnaam] in opdracht van gerechtsdeurwaarder kantoor [naam kantoor]
d.d. [datum]
Bijlagen: Verzoek tot beantwoorden van 9 vragen
Kopie brief gericht aan de Algemeen directeur van het CJIB
Mijn kenmerk: t&t [nummer], [straatadres], [postcode plaatsnaam]

Notificatie Onrechtmatige Indirecte Dwang Enige Erfgenaam
Geachte heer [naam gerechtsdeurwaarder], PERSOONLIJK IN HANDEN
[Dag] [datum] jl. verscheen u aan mijn deur naar aanleiding van een onrechtmatig
Dwangbevel zónder natte handtekening in blauwe pen gedaan námens de Algemeen
directeur van het CJIB d.d. [datum] jl. gericht aan de juridische entiteit
[naam vermelden zoals op envelop of in brief]. Er is dus géén vordering, want u hebt
mij geen akte van cessie kunnen tonen en dus bent u in dwaling.
Bijgesloten treft u de kopie brief aan, die ik [dag] [datum] met t&t verzendcode
[nummer] verstuur naar de Algemeen directeur van het CJIB
Mr. Drs. A. Hazelhoff onder briefgeheim Art. 13 van de Grondwet.
Aan de deur heb ik u al uitgelegd dat ook u onrechtmatig handelt, omdat indirecte
dwang van een Enige Erfgenaam niet geduld wordt. Ondergetekende Enige
Erfgenaam heeft geen contract met het [commerciële handelsonderneming], noch met
het CJIB, noch met u, noch kan de overheid [hem/haar] daartoe dwingen.
Ondergetekende Enige Erfgenaam is ook niet voornemens een contract aan te gaan
met het [commerciële handelsonderneming], noch met het CJIB, noch met u.
Bovendien bent u als gerechtsdeurwaarder geen ambtenaar en mág u niet optreden
voor een overheidsinstantie, die optreedt als vermeend bevoegde: de Hoge Raad der
Nederlanden heeft hier een uitspraak over gedaan.

Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk: al uw dwangmaatregelen zijn gebaseerd
op ‘ultra vires corporate company rule of law’ afkomstig van het SDG –
handelssyndicaat. Zowel de directeur van het [commerciële handelsonderneming] als
van het CJIB zijn hierover geïnformeerd.
Vanaf de dagtekening van de beneficiaire aanvaarding van de geboorte Trust
nalatenschap door ondergetekende Enige Erfgenaam d.d. [datum] mogen derde
commerciële partijen zonder erfrecht zoals het [commerciële handelsonderneming] en
het CJIB, tijdens de afwikkeling door de gevolmachtigde, de Enige Erfgenaam, noch
haar erflater, zelf niet meer dwingend aanschrijven. Dit geldt ook voor u als
uitvoerende gerechtsdeurwaarder van het CJIB.
U dient zich dan ook voortaan rechtstreeks te wenden tot de gevolmachtigde, te
weten: Directeur TrustBelastingdienst, Postbus 100, 6400 AC te Heerlen, omdat deze
vorderingen toetst op rechtmatigheid. Rechtmatige vorderingen dienen uit de geboorte
Trust nalatenschap van Enige Erfgenaam betaald te worden.
Bij deze geeft ondergetekende Enige Erfgenaam u aan uw dwangmaatregelen per
direct te stoppen en de vordering op te schorten, en ondergetekende Enige Erfgenaam
en de Algemeen directeur van het CJIB daarvan in kennis te stellen, met een
terugkoppeling naar het [commerciële handelsonderneming].
Getekend en gezegeld op: [Dag] [datum] te [Plaatsnaam],

