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 Kopie Notificatie van Zorgvuldige Bewaring Stempas GR22 

Aanwijzingen voor: 

SS GT PPT Trustee De Facto - De Hoogedelgestrenge Heer Mr. Th. C. de Graaf OESSH: 

Activeer MijnTrustBelastingdienst / DigID voor het uploaden van: 
 Verklaringen Beneficiaire Aanvaarding CQV LLC. 
 Aantoonder verklaring Diplomatiek Paspoort Enige Erfgenaam. 
 CQV LLC schikkingsdocumenten CJIB. 
 Exoneratie Arrest aan de Hoge Raad der Nederlanden. 
 Brief aan de Raad van State. 
 Beantwoording/instructie voor de (Trust)Belastingdienst. 
 Correspondentie van de Trustee voor de Enige Erfgenaam. 
 Kennisgevingen adviezen Raad van State rechtsbescherming Enige Erfgenaam. 
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NOTIFICATIE VAN ZORGVULDIGE BEWARING STEMPAS GR22 – CQV LLC 2022 

Bewaring ten behoeve van de Beneficiaire Aanvaarding en de activatie van de niet - politieke afwikkeling 
van de individuele geboorte trust nalatenschap van de geboorte geregistreerde inwoner van het grond-
gebied Enige Erfgenaam Live Life Competence. 

Mijn kenmerk: GR/202/01/234, 01-01-2000 / 3SOPKC012GR2 

Bronvermelding van de erfrechtelijke CQV LLC documenten: https://www.hogeraadvandelevendemensenkinderen.nl 

Deze Notificatie Zorgvuldige Bewaring Politieke Stempas GR22 voegt zich inhoudelijk bij de Verklaring 
Beneficiaire Aanvaarding, door de (Trust)Belastingdienst ontvangen op 6 september 2021 (verzendcode 
3SOPKC098VBA) en andere erfrechtelijke documenten. 

 Sepulchre Effata 
 Surrexi Iure Hereditario De Facto 
 SS GT PPT Global Trust Person Placenta Testator 
 Cura / draag zorg 

1. Kennisgeving van bewaring Stempas door de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied 
Enige Erfgenaam. 

2. Bevoegdheid: General Executor Activator van de afwikkeling van de individuele geboorte trust 
nalatenschap. 

3. Notatievarianten van de NAAM IN KAPITALEN is de overleden nageborene - tweede geborene - 
perso(o)n(a) - placenta - erflater - borger - begunstiger van: 

4. : Vdf naam : notatievarianten in : hoofdletters en kleine letters : is de inwoner van het grondgebied 
Enige Erfgenaam - eerstgeborene. 

5. De Enige Erfgenaam is niet - politiek. 
6. De afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap is niet - politiek. 
7. Geen toestemming politiek beheer uit de individuele geboorte trust nalatenschap. 
8. Politieke agenda Ultra Vires: Niet In Mijn Naam. 
9. Einde Capitis Diminutio Maxima - IN SEA DEAD - INSEAD - DAS - DEAD AT SEA. 

10. Onderscheid naar geboorte (leeftijd, geslacht) en afkomst, dwang en bedreigingen wordt niet geduld.

CAP halt: Capitis diminutio maxima  > CAP correct: Capitis diminutio minima 
Begrippen: CAP gemini - Twin - Persona - Person - Placenta – Erflater trust 
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Volledig ingevuld, getekend en gezegeld formulier verzenden naar de afzender waarvan de Stempas 
afkomstig is. 

Naam van de burgemeester, het KvK- en vestigingsnummer van de gemeente en het adres van de gemeente 
welke de Stempas voor politieke toegang tot de individuele CQV persons placenta trust PPT, heeft 
verzonden: 

In bewaring genomen in verband met CQV Trust Nalatenschap settlement / Private Wealth Management 

In zorgvuldige bewaring genomen:  
Stempas (GR22) voor de verkiezing van de politieke leden van de gemeenteraad, 16 maart 2022. 
Het kenmerk van de GR22 - stempas is:  
 
 

Aantoonder van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding is de Per Stirpes Enige Erfgenaam van de erflater - 
legale persoon - placenta. 

De Enige Erfgenaam is de enige erfgerechtigde Per Stirpes agent, vertegenwoordiger en General Executor 
van de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap NAAM in kapitalen. 

NAAM in kapitalen erflater placenta - person:  

Gemeente GEMEENTENAAM 

Persoonlijk in handen van: 

Burgemeester Burger Meester 

Stadhuislaan 1 

2345 CD 

Stadhuis Plaats 

KvK: 12345678 

Vestigingsnummer: 000012345678 

GR/202/01/234, 01-01-2000 

V.O.O.R. BEELD 
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AFFIDAVIT

1. Mijn autonome individuele geboorte trust nalatenschap erfrecht is het fundament waarop mijn burger-
rechten en mijn mensenrechten zijn gevestigd. 

2. Ik ben de geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam en doe tijdens de 
transitie naar de voorlopige erfrechtelijke voorziening uit individueel trustvermogen per maand en de 
volledige afwikkeling resulterend in niet-politiek private trust wealth management, géén afstand 
van bestaande voorzieningen en commitments. 

3. De geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam doet géén afstand van rech-
ten en vrijheden. No Rights Waived. 

4. Niemand mag direct of indirect worden gedwongen om tot een politieke / levensbeschouwelijke 
vereniging te behoren. 

5. Niemand mag aan politieke en levensbeschouwelijke agenda's in horigheid en slavernij worden 
onderworpen. 

6. De ondergetekende - sig-Nature / signatory - eerstgeboren Enige Erfgenaam heeft feitelijke bevoegdheid. 

Mijn naam in mijn private schrijfwijze:

© Alle rechten behouden. No Rights Waived. Mijn private schrijfwijze is: namen in kleine letters met dubbele punten. Voorbeeld:   
: voorna(a)m(en) Vdf vadersnaam-moedersnaam : roepnaam : of een combinatie van hoofdletters en kleine letters 

Mijn geregistreerde geboorteplaats: Geboorteplaats

Mijn geregistreerde geboortedatum: 01-01-2000

Mijn geregistreerde woonplaats: Woonplaats

Mijn geregistreerde postcode: 1234 AB

Mijn geregistreerde woonadres: Landstraat 24

Mijn geregistreerde levensstaat: ongehuwd

: Victor Oscar Otto Richard Vdf Beeld-Moedersnaam : Victor : 
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VEREFFENINGSPLICHT 

1. De ondergetekende /autograaf – General Executor heeft ten aanzien van de activatie van de afwikkeling 
van de individuele Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap, vereffeningsplicht en heeft zich bij de 
Minister van Financiën en de gevolmachtigde (Trust)Belastingdienst bekendgemaakt. 

2. Hiermee heeft de Enige Erfgenaam aan de vereffeningsplicht voldaan. 

Getekend en gezegeld te, Woonplaats

Dagtekening: 9 mei 2022

 

TITELS VAN DE ONDERGETEKENDE Sig-Nature / Signatory 

1. Per Stirpes Enige Erfgenaam van de beneficiair aanvaarde batige testamentaire Cestui Que Vie individuele 
geboorte trust nalatenschap. 

De legale naam in 'HOOFDLETTERS' van de erflater van de individuele geboorte trust nalatenschap, welke 
tevens herleidbaar is naar alle notatievarianten van de naam in 'HOOFDLETTERS' waarop testamentaire 
trusts gevestigd zijn: 

2. Enige erfgerechtigde en feitelijk bevoegde agent/vertegenwoordiger van zijn/haar overleden nageborene 
– persoon – placenta. 

3. Activator van de vereffening en afwikkeling van de trust nalatenschap en General Executor van de 
ondertekening. 

4. General Executor van de toevoeging van de waarden aan de afwikkeling van de trust nalatenschap, als 
Promissory Note en/of CQV LLC Schikkingsdocument Notice of Liability ten name van de Prioritair 
Beneficiary Trustee en de beneficiaire derden en fiduciairies van de trustee: CQV trust declaranten. 

 

`

V.O.O.R. BEELD 
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Erfgena(a)m(e) plaatst parafen en zegels op de rondschriften / stempels  van onderhavige 
Notificatie van Zorgvuldige Bewaring Politieke Stempas GR2022. 

Erfgena(a)m(e) plaatst ondertekeningen bij 1. en 2. conform (en boven) de bijschriften. 

1. Ik ben de General Executor van bovenstaande ondertekening.  
Mijn handtekening bestaat uit mijn roepnaam met daarnaast mijn zegel (mijn wijsvingerafdruk in blauwe inkt). 

2. De handtekening zoals deze reeds bekend is aan de Overheid-Trustee en de Fiduciary Bank van de Overheid-Trustee 

Ik, de General Executor van de ondertekening van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA), ben de 
enige erfgerechtigde agent en vertegenwoordiger voor de CQV trust nalatenschap van mijn post born / de 
nageborene, welke door de Overheid-Trustee wordt aangeduid in 'HOOFDLETTERS' en of notatievarianten, 
van de naar de CQV trust nalatenschap van mijn post born / erflater, herleidbare naam en/of delen van de 
naam, in 'HOOFDLETTERS' alle notatievarianten: 

IK BEN 
1. De General Executor en activator van de vereffening. 
2. De enige erfgerechtigde agent en vertegenwoordiger van mijn post born/nageborene 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 General Executor van de parafen en de zegels in het rondschrift en ovaal zegel in de briefhoofden. 
6. De verzender van de aangetekende verzending van de VBA akte en van de begeleidende brieven. 
7. De aantoonder van het CQV LLC diplomatieke paspoort Enige Erfgenaam. 

V.O.O.R. BEELD 


