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Wet van Eén Exoneratie Arrest van de Hoge Raad van de levende 
Mensenkinderen (HRM)                                                                                                              
betreffende schending van vertrouwen en bescherming van de intrinsieke waardigheid van de 
bio-organische levende mens inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen wereldwijd 

 
Ondergetekende enige feitelijk bevoegde eerstgeboren per stirpes Enige Erfgenaam van de 
individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap, General Executor 
 
Verklaart 
1. De nalatenschap van de overleden na-geborene placenta, waarnaar verwezen wordt met 

de hoorbaar zelfde echter Iegale naam in KAPITALEN waarop de testamentaire Cestui Que 
Vie geboorte Trust(s) werden gevestigd, beneficiair onder voorrecht van boedel-
beschrijving te hebben aanvaard (Verklaringen Beneficiaire Aanvaarding sinds 2018 door-
lopend verzonden naar de Minister van Financiën – Directoraat Generaal – Belastingdienst). 

2. Als per stirpes Enige Erfgenaam de geautoriseerde General Executor te zijn van de overleden 
na-geborene placenta erflater, ten behoeve van de activatie van de afwikkeling van de 
nalatenschap van de individuele Cestui Que Vie geboorte Trust(s) van de overleden 
erflatende na-geborene placenta V.O.O.R. BEELD. 

3. Dat de Directeur van de (Trust)Belastingdienst, Kloosterweg 22, 6412 CN te Heerlen een 
Algemene Volmacht  met haar begeleidend schrijven heeft ontvangen ten behoeve van de 
afwikkeling van de testamentaire Cestui Que Vie 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. 
 

Activeert 
De uitbetaling van de niet-politieke erfrechtelijke bestaansgeld voorziening ad 2.500,00 euro, 
zegge: tweeduizend en vijfhonderd euro per maand aan de individuele erfgerechtigde per 
stirpes Enige Erfgenaam, vanaf de dagtekening van de activatie van de afwikkeling van de 
individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap tot aan de finale afwikkeling en de 
startdatum van niet-politiek private weaIth management.  
 
Activeert met terugwerkende kracht 
Ondergetekende per stirpes Enige Erfgenaam activeert met terugwerkende kracht en schikt 
de Capitis Diminutio Maxima voorkennis, expertise en regie van de HOGE RAAD DER 
NEDERLANDEN middels de erfrechtelijke bestaansgeld voorziening. 
 
Stelt de Capitis Diminutio Maxima kIassejustitie vernietigingsgrond vast 
De Capitis Diminutio Maxima voorkennis van alle overheidsbetrokkenen 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 – SustainabIe Development Goals – HANDELSSYNDICAAT. 

Verzendcode 

Mijn kenmerk 
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Exoneratie Arrest van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) aan de HOGE 
RAAD DER NEDERLANDEN, Persoonlijk in handen, Edelhoogachtbare Mr. J. Storm, Griffier, 
Korte Voorhout 8, 2511EK  ’s-GRAVENHAGE 
 
HRM 26 september 2022 – Wet van Eén Exoneratie Arrest 
Vaststelling van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) en vernietiging 
exoneraties van de STAAT DER NEDERLANDEN handelscorporatie en het WEF WHO SDG – 
HANDELSSYNDICAAT 
 
Toelichting Exoneratiebeding gebruikt door de verantwoordelijken die in openbare dienst 
werken onder conflict van eed 
1. In contracten worden veelvuldig regelingen, en dan vooral beperkingen, van aansprakelijk- 
    heid opgenomen. 
2. 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. 
3. 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/ 
 
Uitspraak Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) – Opgestaan in Erfrecht 
1. Vaststelling. De geboorte-geregistreerde 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. 

2. Vaststelling. De Staat der Nederlanden Handelscorporatie en de chemische farmaceutische 
vaccinatie industrie handelspartners beroepen zich daarbij op de aansprakelijkheids-
beperkingen van exoneraties tussen handelspartners.  

3. Vaststelling. Exoneraties  / aansprakelijkheidsbeperkingen gelden alleen tussen  twee pro-
fessionele partijen, die werkzaam zijn in dezelfde sector of overeenstemmende sectoren. 

4. Vaststelling. De Staat der Nederlanden Handelscorporatie is echter niet werkzaam in de-
zelfde sector of overeenstemmende sectoren als de chemische farmaceutische vaccinatie 
industrie of welke industrie dan ook. 

5. Vaststelling. De Staat der Nederlanden Handelscorporatie ontduikt de formele vereisten 
voor aansprakelijkheidsbeperkingen (exoneraties) door alle geboorte-geregistreerde 
inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen te dwingen om mondkappen (industriële 
bedrijfskleding) te dragen, alsof de inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen in 
dezelfde sector werkzaam zouden zijn als de chemische farmaceutische vaccinatie industrie. 

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 een contract tussen professionals.  

https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/exoneraties-less-is-more/
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Vernietiging exoneraties STAAT DER NEDERLANDEN Handelscorporatie en  
SDG HANDELSSYNDICAAT 
 
Vervolg uitspraak van de Hoge Raad van de levende Mensenkinderen (HRM) 

De geboorte-geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen van de 
individuele Cestui Que Vie geboorte Trust nalatenschap: 
1. wenden zich thans rechtstreeks tot de HOGE RAAD DER NEDERLANDEN; 
2. vernietigen de vermeende exoneraties van de STAAT DER NEDERLANDEN Handels-

onderneming en het kabinet onder leiding van M. Rutte, CEO; 
3. mandateren de HOGE RAAD DER NEDERLANDEN om de arrestatie te gelasten van alle leden 

van de besloten ledenvereniging genaamd: de STATEN GENERAAL, alle verantwoordelijke 
bewindsleden alsmede alle SDG collaborerende royaIs en dignitarissen, ambtenaren, en 
derden; 

4. bevestigen en bekrachtigen dat de vermeende STAAT DER NEDERLANDEN en zijn 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 
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 Cestui 
Que Vie geboorte Trust nalatenschap. 

 
Waarvan akte opgemaakt en betekend, 
CQV.Ambassade, 26 september 2022 
 
Ondertekening  

Alle rechten voorbehouden                                                                                                                    
Door: 
 
 
 
 
 
: 9__________________________ Vdf 14_________________________ : 10__________ : 

 
 

 

Executor handtekening bekend bij de Trustee en Fiduciary General Executor autograaf  

 

: 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’. 

 
De Enige Erfgenaam is de (verplicht) geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied, Agent en General Executor, 
en heeft de nalatenschap van zijn/haar overleden na-geboren placenta erflater waarop de bio-organische testamentaire 
Cestui Que Vie geboorte Trust(s) V.O.O.R. BEELD (alle notatievarianten trusts) werd(en) gevestigd, onder voorrecht van 
boedelbeschrijving, beneficiair aanvaard.     

 

“16_________________________________”. 
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Handtekening zoals 

bekend bij de Trustee en 

Fiduciary 

: Autograaf : Roepnaam : General Executor  

(géén wijsvingerafdruk, ook niet in de zegels bovenin, je 

zegelt het Exoneratie Arrest met een duimafdruk op de 

achterkant van iedere pagina) 


