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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 
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VERKLARING BENEFICIAIRE AANVAARDING 

De ondergetekende—eerstgeborene: 

: Victor Oscar Otto Richard Vdf Beeld : Roepnaam: Victor

geboren op 01-01-2000, wonende te Nederland,  

VERKLAART: 
1. de nalatenschap van de overledene (de overleden na geborene) 

waarop de Cestui Que Vie Trust(s) werden gevestigd, Beneficiair
te hebben aanvaard; 

2. de gevolmachtigde te zijn van de overleden na geborene/erflater, ten 
behoeve van de afwikkeling van de nalatenschap van de Cestui Que 
Vie Trust(s) van de overleden erflatende na geborene, 

3. de Trustee-Minister van Financiën, W.B. Hoekstra en de Fiduciary van 
de Trustee-ABNAMRO MeesPierson Bank, B. van Kessel Sr. Private 
Wealth Management, aangetekend en voorzien van notarieel 
gelegaliseerde ondertekening te hebben toegezonden: 

I. VERKLARING BENEFICIAIRE AANVAARDING 
     Notaris: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 

II. Door de Trustee, aan de erflater, toegekende legale namen zijn: 

“[INITIALEN – FAMILIENAAM] V.O.O.R. BEELD”  

II.a Identiteitskaart: aanwezig        III.b Toetsingen: WWFT/BKR/VIS 

IV.c  Track & tracecodes van de bezorgmomenten van de Verklaring Beneficiaire 

Aanvaarding aan de Minister van Financiën en de Fiduciary Bank: 

Aan de Minister van Financiën-Trustee: 

aanwezig 

Aan de Fiduciary van de Trustee: ABNAMRO MeesPierson Bank:  

aanwezig 

Aan alle 

rechtmatige 

beneficiaire derde 

partijen zonder 

erfrecht,  

van de 

geboortetrust 

nalatenschap 

“V.O.O.R.

BEELD”
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V. De producties welke aan de VBA bijgevoegd zijn toegezonden:

1. Kopieën Verklaring Beneficiaire Aanvaarding conform punt IV.c  
inclusief begeleidend schrijven aan de Minister-Trustee en de Fiduciary. 

2. Kopieën van producties met aanslag- en/of zaaknummers. 

VI. Kennisgeving van toevoeging van producties met Aanslag- en/of  
zaaknummers aan de afwikkeling van de nalatenschap 

a. Alle documenten, betekeningen, vorderingen, aanslagen, dagvaardingen,        

exploten, dreigbrieven, gerechtelijke uitspraken zijn:  

1) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis  

gebaseerde poging tot onteigening ouderlijk gezag,  

2) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis  

gebaseerde poging tot onteigening woonrecht,  

3) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis  

gebaseerde poging tot onteigening bestaansgeld,  

4) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis  

gebaseerde poging tot onteigening inkomen,  

5) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis  

gebaseerde poging tot onteigening gebruiksrechten,  

6) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis  

gebaseerde poging tot onteigening eigendomsrechten,  

7) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis  

gebaseerde poging tot onteigening universele rechten van de mens,  
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8) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis  

gebaseerde poging tot onteigening zelfbeschikkingsrecht,  

9) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis  

gebaseerde poging tot onteigening rechtszekerheid,  

10) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis  

gebaseerde poging tot onteigening deugdelijkheid van bestuur,  

11) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis  

gebaseerde poging tot onteigening vrijwaring van dwang,  

12) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis  

gebaseerde poging tot onteigening vrijwaring van verplicht partij lidmaatschap, 

(politiek en/of ideologisch) clièntelisme en partijgeest,  

13) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis  

gebaseerde poging tot verplichte vertegenwoordiging door een met Capitis 

Diminutio Maxima voorkennis handelende ambtenaar, functionaris, juridisch 

professional, 

14) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis 

gebaseerde poging tot onteigening van vrijwaring van vermeende 

ontoerekeningsvatbaarheid, 

15) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis 

gebaseerde poging tot onteigening vrijwaring van geestelijke en lichamelijke 

mishandeling,  

16) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis 

gebaseerde poging tot onteigening vrijwaring van vrijheidsberoving en afpersing, 

alsmede  
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17) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis 

gebaseerde poging tot algehele beroving en beschadiging van de enige erfgenaam, 

verkregen door juridische medewerking aan:  

a) Actio Pauliana  

door de alimentatiebetalingsplichtige en  

b) vexatoire rechtsgang  

door de Cestui Que Vie / Capitis Diminutio Maxima - presumptie, vermeend 

bevoegde makelaar,  

door de Cestui Que Vie / Capitis Diminutio Maxima - presumptie, vermeend 

bevoegde advocaat,  

en alle overige, door de Cestui Que Vie / Capitis Diminutio Maxima - presumptie 

vermeend bevoegde betrokken gemeenten, ambtenaren, functionarissen en 

instanties, alsmede 

door alle commercieel direct of indirect belanghebbende derde partijen zonder 

erfrecht, onder de maritieme Cestui Que Vie Dood en Verloren op Zee-presumptie, 

tevens bekend als INSEAD, IN SEA DEAD, DEAD AT SEA (DAS) presumptie, 

geproduceerd, verkregen en afgedwongen vorderingen en aanspraken, zijn voor 

kwaliteitsdoeleinden en integriteitstoetsing van derde partijen 

door de enige bevoegde erfgerechtigde: Victor Vdf Beeld,  

aan de afwikkeling van de geboorte trust nalatenschap van de erflater 

“V.O.O.R. BEELD” toegevoegd. 
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VII. De vastgestelde taxatie waarde van staatswege, definieert de 

waarde  van het private vermogensdeel het welk de Staat-Trustee om 

reden van geboorte en per stirpes afkomst aan de gemachtigde 

Fiduciary Bank toestaat: als startsalaris per jaar, uit de Cestui Que Vie 

Trust(s) aan te trekken, voor Per Stirpes nabestaanden bij het 

bereiken van 18 jaar. 

VIII. De hoogte van het netto private vermogensdeel bedraagt: € 1.5 miljoen 

euro per jaar, zegge: een miljoen en vijf honderd duizend euro per jaar, en is  

onaantastbaar en gevrijwaard van verrekening met vermeende schuld 

ten laste van de erfgename, die de geboorte trust nalatenschap beneficiair                  

heeft aanvaardt. Vorderingen worden derhalve uitsluitend ten laste gelegd 

van de batige geboorte trust nalatenschap van de nageborene / erflater. 

IX. De waardebepaling van het netto private vermogensdeel dat de 

Fiduciary ABNAMRO MeesPierson Bank per jaar, tegen de geldende 

tarieven Privaat Vermogensbeheer, uit de Cestui Que Vie Trust(s) 

mag aantrekken, werd gepubliceerd in het Staatsblad (Onder 

referte naar: ‘stb-2008-535’). 

X. Op de classificaties van geboorte en afkomst zijn, vereenkomstig 

de Waarden van het Koninkrijk der Nederlanden en de 

internationale rechtsorde; de Universele Rechten van de Mens 

(UNINSEAD/uninseadead) van toepassing. 
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XI. Rechten van de mens, Artikel 2: Eenieder heeft aanspraak op alle 

rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig 

onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, 

godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of 

maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. 

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, 

juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe  

iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of 

niet- zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere 

beperking van de soevereiniteit bestaat. 

XII. Geen bepaling in de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens, zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep 

of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te 

ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die 

vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring 

genoemd, ten doel hebben. 

XIII. De Minister van Financiën-Trustee activeert de clearance voor 

dissipatie van liquide kapitaal uit de Cestui Que Vie geboorte trust 

nalatenschap ten behoeve van de voldoening van de vorderingen van 

de rechtmatige beneficiaire derde partijen en de enige per stirpes 

erfgenaam. 

XIV. De enige / per stirpes erfgename van de Cestui Que Vie 

geboorte trust nalatenschap “V.O.O.R. BEELD” heeft thans, met de 

beneficiaire aanvaarding aan de vereffeningsplicht voldaan door de 

Fiduciary ABNAMRO MeesPierson Bank Private Wealth 

Management, aan te wijzen als de Executor om het liquide kapitaal  
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ten behoeve van de rechtmatige beneficiaire derde partijen, uit de 

geboorte trust nalatenschap te dissiperen en het private 

vermogensbeheer met de enige erfgenaam: Victor Vdf Beeld, in te 

richten. 

XV. Indien de rechtmatige beneficiaire derde partijen, ten aanzien van 

de voldoening van vorderingen ten laste van de Cestui Que Vie 

geboorte trust nalatenschap, oponthoud en uitstel van de voldoening 

van vorderingen ondervinden, verwijst de enige erfgename, die 

Beneficiair heeft aanvaardt, de vorderingen bij voorbaat en bij deze, 

door aan de Minister van Financiën-Trustee en de Fiduciary van de 

Trustee, ABNAMRO MeesPierson Bank te Amsterdam. 

XVI. Rechtmatige beneficiaire derde partijen zijn financieel 

belanghebbende partijen zonder erfrecht, die zich hebben onthouden 

en blijvend onthouden, van de Cestui Que Vie / Capitis Diminutio 

Maxima - presumptie; Actio Pauliana; vexatoire rechtsgang en overige 

dwingelandij ten aanzien van en tot opzettelijke bezwaring van de 

geboorte trust nalatenschap “V.O.O.R. BEELD” en tot opzettelijke 

beschadiging van de enige erfgenaam: Victor Vdf Beeld.  

XVII. Beneficiaire derde partijen, die vorderingen en aanspraken ten 

aanzien van de enige erfgenaam, Victor Vdf Beeld, produceren en/of 

hebben geproduceerd, dienen in het bezit te zijn van een notarieel 

gelegaliseerde ondertekende Verklaring van Zuivere Aanvaarding van 

de enige erfgenaam Victor Vdf Beeld, waaruit blijkt dat de enige 

erfgenaam zich gedurende de afwikkeling van de geboorte trust 

nalatenschap “V.O.O.R. BEELD”,  
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direct hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor alle vorderingen en 

aanspraken.  

XVIII. Vorderingen en aanspraken waarvoor geen notarieel 

gelegaliseerde ondertekende Zuivere Aanvaarding kan worden 

overlegd, zijn als handel met voorkennis, kartelvorming, racketeering 

en dwang, strafbaar onder nationaal en internationaal recht en de 

R.I.C.O. Act Law. 

XIX. Op de Cestui Que Vie / Capitis Diminutio Maxima – presumptie gebaseerde 

vorderingen en aanspraken zijn onrechtmatig en null en void. 

XX. Alle, op de Cestui Que Vie / Capitis Diminutio Maxima – presumptie  

gebaseerde onteigeningen (VI. lid 1 t/m 17) dienen ongedaan te worden 

gemaakt. 

XXI. Alle, op de Cestui Que Vie / Capitis Diminutio Maxima – presumptie  

gebaseerde onverschuldigde betalingen en inningen, dienen te worden  

teruggestort op de bankrekening van de enige per stirpes erfgenaam: 

Victor Vdf Beeld 
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