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Victor Vdf Beeld
Landstraat 24

1234 AB WoonplaatsCAP/UCF/12/123 
23 maart 2022 
Ingebrekestelling 
 
 
Aangetekend en verzekerd 
 
Directeur (Trust)Belastingdienst 
Persoonlijk in handen 
Kloosterweg 22 
6412 CN Heerlen 
 
In kopie naar 
Belastingdienst / Centrale Administratieve Processen (CAP) 
Postbus 9057 
7300 GW Apeldoorn 
 
 
Geachte directeur (Trust)Belastingdienst, 
cc Geachte heer / mevrouw van de CAP, 
 
Uw geautomatiseerde niet ondertekende brief met bovengenoemd kenmerk gericht aan de 
Dead – Entity, waarin u verwijst naar “uw brief” met ontvangstdatum 3 mei 2021, herleidt 
ondergetekende Enige Erfgenaam vanuit de eigen administratie naar de door u ontvangen: 
 
O  1. Spoed VBA, Algemene Volmacht met haar begeleidend schrijven, Exoneratie Arrest 

met t&t verzendcode 3SOPKC0012345. 
O  2. Exoneratie Arrest met t&t verzendcode 3SOPKC0012345. 
O  3. Promissory Note met t&t verzendcode 3SOPKC0012345. 

  4. Notificatie bewaring politieke stempas met t&t verzendcode 3SOPKC0012345. 
O  5. Antwoordbrief (1) met t&t verzendcode 3SOPKC0012345.  
O  6. Antwoordbrief (2) met t&t verzendcode 3SOPKC0012345. 

  7. Anders, te weten Ander document met t&t verzendcode 3SOPKC0012345. 
 
Ad 4 en 7:  
Ondergetekende / autograaf – executor heeft zich bij uw gevolmachtigde (Trust)Belasting-
dienst bekend gemaakt als geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige 
Erfgenaam Live Life Competence en is Aantoonder van de beneficiaire aanvaarding en 
Activator van de afwikkeling van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte Trust 
nalatenschap. Betreffend(e) document(en) is / zijn onderdeel van dit dossier. 
  

Verzendcode

Mijn kenmerk

Uw kenmerk

Datum

Betreft
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U bent in gebreke, omdat uw gevolmachtigde (Trust)Belastingdienst: 
 de volledige naam van de Enige Erfgenaam niet in de aanhef vermeldt; 
 het kenmerk van de correspondentie van de Enige Erfgenaam niet overgenomen heeft; 
 niet refereert aan de inhoud van de documenten van de Enige Erfgenaam; 
 als afzender geen adres vermeldt op de brief; 
 haar correspondentie niet ondertekent met natte handtekening. 
 
Vaststelling 
1. De tenaamstelling in KAPITALEN (of in kleine letters) refererend naar de Dead – Entity 

natuurlijk persoon – erflater is ongeldig, en afwijkend van de correcte schrijfwijze van de 
gegeven voorna(a)m(en) op het gemeentelijk geboortebewijs en de geboorteakte 
verwijzend naar de levende eerstgeborene Enige Erfgenaam. 

2. Ondergetekende Enige Erfgenaam is dan ook genoodzaakt u eraan te herinneren dat de 
correcte schrijfwijze van haar / zijn gegeven voorna(a)m(en) al bij de (Trust)Belastingdienst 
bekend is middels 
a. het gemeentelijk geboortebewijs en de geboorteakte, en 
b. het volledige dossier dat u heeft ontvangen van ondergetekende / autograaf executor 

levende eerstgeborene Enige Erfgenaam, te weten: 
 

 1. Spoed VBA, Algemene Volmacht met haar begeleidend schrijven, Exoneratie Arrest 
met t&t verzendcode 3SOPKC0987VBA. 

 2. Exoneratie Arrest met t&t verzendcode 3SOPKC09876EA. 
 3. Promissory Note met t&t verzendcode 3SOPKC09876PN. 
 4. Notificatie politieke stempas document met t&t verzendcode 3SOPKC0987NPS. 

O 5. Antwoordbrief (1) met t&t verzendcode 3SOPKC0987AB1.  
O 6. Antwoordbrief (2) met t&t verzendcode 3SOPKC0987AB2. 

 7. Anders, te weten Extra document in dossier met t&t verzendcode  3SOPKC0ADIDOS. 
 

3. De incorrecte schrijfwijze van de voorna(a)m(en) en het adres in KAPITALEN (of in kleine 
letters) wijst op de Corporate In Sea Dead presumptie, en op naam- en identiteitsfraude. 

4. Als levende eerstgeborene ben ik wettelijk verplicht uw (Trust)Belastingdienst / Centrale 
Administratieve Processen (CAP) te informeren over bovengenoemde naam- en iden-
titeitsfraude, zodat álle verwijzingen naar de Dead - Entity – voornamen, familienaam, en 
adres in KAPITALEN of in kleine letters (álle notatievarianten trusts) gecorrigeerd worden. 
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Aanwijzingen 
1. Zie bijgevoegde (81) Brief aan de ontvanger 1. 
2.  Ondergetekende levende eerstgeborene Enige Erfgenaam geeft uw (Trust)Belastingdienst 

/ Centrale Administratieve Processen (CAP) de aanwijzing om álle na(a)m(en), zowel de 
voorna(a)m(en) in KAPITALEN als de kleine letter-na(a)m(en) (álle notatievarianten trusts), 
die verwijzen naar de Dead - Entity te corrigeren naar de schrijfwijze van de levende eerst-
geborene Enige Erfgenaam 
 
: Victor Oscar Otto Richard Vdf Beeld : Victor : 
 
: Voorna(a)m(en) (Doopna(a)m(en) Vdf Familienaam : Roepnaam : 
Betekenis Vdf is ‘in afstamming van de bio-organische placenta ofwel de erflater’. 

 
Slot 
Deze brief met t&t verzendcode 3SOPKC0987654 maakt onderdeel uit van de beneficiaire 
aanvaarding van de afwikkeling van de testamentaire individuele Cestui Que Vie geboorte 
Trust nalatenschap V.O.O.R. BEELD (Alle notatievarianten trusts). 
 
 
Ondertekening 
 
Alle rechten voorbehouden 
Door:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Executor handtekening Executor autograaf en zegel (wijsvingerafdruk in blauwe inkt) 

 

: Victor Oscar Otto Richard Vdf Beeld : Victor : 
 

Origin Is Authorized CQV Live Life Competence (LLC) Agent and Representative for: 

“V.O.O.R. BEELD”. 
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