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VERKLARING BENEFICIAIRE AANVAARDING
De ondergetekende—eerstgeborene:
: [doopna(a)m(en)] ………………………………….………………..vdf [familienaam]
………………………………..: [Roepnaam] ………………………….. geboren op [geboortedatum]:
…………………………………………….…….., wonende te Nederland,
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VERKLAART:
1.
de nalatenschap van de overledene (de overleden na geborene)
waarop de Cestui Que Vie Trust(s) werden geves gd, Bene ciair
te hebben aanvaard;
2.
de gevolmach gde te zijn van de overleden na geborene/er ater, ten
behoeve van de afwikkeling van de nalatenschap van de Cestui Que
Vie Trust(s) van de overleden er atende 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:

Aan alle rechtma ge
bene ciaire derde
par jen zonder
erfrecht,
van de geboortetrust
nalatenschap

“………………………………
…………………………………
……………………..”

I.

VERKLARING BENEFICIAIRE AANVAARDING
Notaris: Koninklijke Notariële Beroepsorganisa e (KNB)

II.

Door de Trustee, aan de er ater, toegekende legale namen zijn:
“[INITIALEN – FAMILIENAAM] ……………………………………………………”

II.a Iden teitskaart: aanwezig

III.b Toetsingen: WWFT/BKR/VIS

IV.c Track & tracecodes van de bezorgmomenten van de Verklaring Bene ciaire
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:
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V. De produc es welke aan de VBA bijgevoegd zijn toegezonden:
1. Kopieën Verklaring Bene ciaire Aanvaarding conform punt IV.c
inclusief begeleidend schrijven aan de Minister-Trustee en de Fiduciary.

VBA.
………….
2021.
CQV.LLC.
[INITIALEN]
………...
[EERSTE
LETTER
FAMILIE
NAAM]…….

2. Kopieën van produc es met aanslag- en/of zaaknummers.
VI. Kennisgeving van toevoeging van produc es 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,
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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
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8) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis
gebaseerde poging tot onteigening zel eschikkingsrecht,
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
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gebaseerde poging tot onteigening vrijwaring van verplicht par j lidmaatschap,
(poli ek en/of ideologisch) clièntelisme en par jgeest,
13) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis
gebaseerde poging tot verplichte vertegenwoordiging door een met Capi s Diminu o
Maxima voorkennis handelende ambtenaar, func onaris, 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,
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17) met voorbedachte rade en op Cestui Que Vie handel met voorkennis

VBA.
………….
2021.
CQV.LLC.
[INITIALEN]
………...
[EERSTE
LETTER
FAMILIE
NAAM]…….

verkregen door juridische medewerking aan:

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

a) Ac o Pauliana
door de alimenta ebetalingsplich ge en
b) vexatoire rechtsgang
door de Cestui Que Vie / Capi s Diminu o Maxima - presump e, vermeend bevoegde
makelaar,
door de Cestui Que Vie / Capi s Diminu o Maxima - presump e, vermeend bevoegde
advocaat,
en alle overige, door de Cestui Que Vie / Capi s Diminu o Maxima - presump e
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vermeend bevoegde betrokken gemeenten, ambtenaren, func onarissen en
instan es, alsmede
door alle commercieel direct of indirect belanghebbende derde par jen zonder
erfrecht, onder de mari eme Cestui Que Vie Dood en Verloren op Zee-presump e,
tevens bekend als INSEAD, IN SEA DEAD, DEAD AT SEA (DAS) presump e,
geproduceerd, verkregen en afgedwongen vorderingen en aanspraken, zijn voor
kwaliteitsdoeleinden en integriteitstoetsing van derde par jen
door de enige bevoegde erfgerech gde: [Roepnaam] ……………. Vdf [Familienaam]
………………..…, aan de afwikkeling van de geboorte trust nalatenschap van de er ater
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VII. De vastgestelde taxa e waarde van staatswege, de nieert de

VBA.
………….
2021.
CQV.LLC.
[INITIALEN]
…………
[EERSTE
LETTER
FAMILIE
NAAM]…….

reden van geboorte en per s rpes a omst aan de gemach gde

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

Fiduciary Bank toestaat: als startsalaris per jaar, uit de Cestui Que Vie
Trust(s) aan te trekken, voor Per S rpes nabestaanden bij het bereiken
van 18 jaar.
VIII. De hoogte van het ne o 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 bene ciair
hee aanvaardt. Vorderingen worden derhalve uitsluitend ten laste gelegd
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van de ba ge geboorte trust nalatenschap van de nageborene / er ater.
IX. De waardebepaling van het ne o private vermogensdeel dat de
Fidu-ciary 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 classi ca es van geboorte en a omst zijn, vereenkoms g
de Waarden van het Koninkrijk der Nederlanden en de interna onale
rechtsorde; de Universele Rechten van de Mens (UNINSEAD/
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XI. Rechten van de mens, Ar kel 2: Een ieder hee aanspraak op alle

VBA.
………….
2021.
CQV.LLC.
[INITIALEN]
…………
[EERSTE
LETTER
FAMILIE
NAAM]…….

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

rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig

godsdienst, poli eke of andere overtuiging, na onale of
maatschappelijke a omst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de poli eke,
juridische of interna onale status van het land of gebied, waartoe
iemand behoort, onverschillig of het een ona ankelijk, trust-, of nietzel esturend gebied betre , dan wel of er een andere beperking van
de soevereiniteit bestaat.
XII. Geen bepaling in de Universele Verklaring van de Rechten van de
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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
vernie ging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring
genoemd, ten doel hebben.
XIII. De Minister van Financiën-Trustee ac veert de clearance voor
dissipa e van liquide kapitaal uit de Cestui Que Vie geboorte trust
nalatenschap ten behoeve van de voldoening van de vorderingen van
de rechtma ge bene ciaire derde par jen en de enige per s rpes
erfgenaam.
XIV. De enige / per s rpes erfgename van de Cestui Que Vie geboorte
trust nalatenschap ‘INITIALEN FAMILIENAAM ……………..……………….."
hee thans, met de bene ciaire aanvaarding aan de vere eningsplicht
voldaan door de Fiduciary ABNAMRO MeesPierson Bank Private
Wealth Management, aan te wijzen als de Executor om het liquide
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ten behoeve van de rechtma ge bene ciaire derde par jen, uit de

VBA.
………….
2021.
CQV.LLC.
[INITIALEN]
…………
[EERSTE
LETTER
FAMILIE
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vermogensbeheer met de enige erfgenaam: [Roepnaam] ………….. Vdf

geboorte trust nalatenschap te dissiperen en het private

[Familienaam] …………………..…., in te richten.
XV. Indien de rechtma ge bene ciaire derde par jen, 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 Bene ciair
hee 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.
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XVI. Rechtma ge bene ciaire derde par jen zijn nancieel
belanghebbende par jen zonder erfrecht, die zich hebben onthouden
en blijvend onthouden, van de Cestui Que Vie / Capi s Diminu o
Maxima - presump e; Ac o Pauliana; vexatoire rechtsgang en overige
dwingelandij ten aanzien van en tot opze elijke bezwaring van de
geboorte trust nalatenschap “INITIALEN FAMILIENAAM
……………………………." en tot opze elijke beschadiging van de enige
erfgenaam: [Roepnaam] …………..… Vdf [Familienaam] …………………..…
XVII. Bene ciaire derde par jen, die vorderingen en aanspraken ten
aanzien van de enige erfgenaam, [Roepnaam] ………….… Vdf
[Familienaam] ……………………, produceren en/of hebben geproduceerd,
dienen in het bezit te zijn van een notarieel gelegaliseerde
ondertekende Verklaring van Zuivere Aanvaarding van de enige
erfgenaam [Roepnaam] ……………….. Vdf [Familienaam] ………………………,
waaruit blijkt dat de enige erfgenaam zich gedurende de afwikkeling van
de geboorte trust nalatenschap
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aanspraken.

VBA.
………….
2021.
CQV.LLC.
[INITIALEN]
…………
[EERSTE
LETTER
FAMILIE
NAAM]…….

XVIII. Vorderingen en aanspraken waarvoor geen notarieel
gelegaliseerde ondertekende Zuivere Aanvaarding kan worden
overlegd, zijn als handel met voorkennis, kartelvorming, racketeering en
dwang, stra aar onder na onaal en interna onaal recht en de R.I.C.O.
Act Law.
XIX. Op de Cestui Que Vie / Capi s Diminu o Maxima – presump e gebaseerde
vorderingen en aanspraken zijn onrechtma g en null en void.
XX. Alle, op de Cestui Que Vie / Capi s Diminu o Maxima – presump e
gebaseerde onteigeningen (VI. lid 1 t/m 17) dienen ongedaan te worden
gemaakt.
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XXI. Alle, op de Cestui Que Vie / Capi s Diminu o Maxima – presump e
gebaseerde onverschuldigde betalingen en inningen, dienen te worden
teruggestort op de bankrekening van de enige per s rpes erfgenaam:
[Roepnaam] ……………………………………….. Vdf [Familienaam]………………………………..

Signature known to the Trustee and Fiduciary

Autograph and Seal (blue ink ngerprint)

:………..………..…………………………. vdf ………….………………: ………………….
Origin Is Authorized CQV Live Life Competence (LLC) Agent and Representa ve for: “…………………………………………………….”.
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