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AAN DE ONTVANGER VAN DE BELASTINGDIENST [BLAUW]
NAAM ONDERTEKENAAR ‘DE ONTVANGER’:
……………………………………………………………..…………………………………………..…………………… .

Afdeling: …………………………………………………………………………………………………………..… ,
In antwoord op uw schrijven / onderwerp: ………………………………………………….…… ,
Datum van uw schrijven: ………………………………………………….………………………………………….. ,
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Kenmerk van uw schrijven: ……………………………………………………………………………….. .

Bericht: Van de inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam,
Executor van de Verklaring Bene ciaire Aanvaarding van de
Testamentaire Geboorte Trust(s) [PERSONA – PLACENTA –
TESTATOR / ERFLATER – PPT TRUST] Executor van de
handtekening, parafen en zegels, ontvangt De Ontvanger:

DE NOTIFICATIE ACTIVATIE
MIJNTRUSTBELASTINGDIENST
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₁ De Minister van Financiën – trustee en de duciary van de
trustee, de ABN AMRO MEESPIERSON Bank zijn de Ontvangers
van de geveri eerd ontvangen, notariëel (KNB) gelegaliseerde
Verklaringen Bene ciaire Aanvaarding 2018. ₂ De CQV LLC VBA
Documenten zijn thans leidend. ₃ Het verzendtraject 2018 is
afgerond, het vervolgtraject is ac ef. ₄ De Belas ngdienst /
Ontvanger [blauw] hee de Algemene Volmacht met
begeleidend schrijven ontvangen: Directeur TrustBelas ng
-dienst, postbus 100, 6400AC HEERLEN. ₅ Blauw ac veert
MijnTrustbelas ngdienst [rood] via DigID.
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₆ De poli eke Stempas 2021 is in zorgvuldige bewaring
genomen. ₇ De afzender van de poli eke Stempas 2021 is
schri elijk van de bewaring in kennis gesteld. ₈ De niet-poli eke
afwikkeling van de individuele geboorte trust [PERSONA –
PLACENTA – TESTATOR / ERFLATER – PPT TRUST] en het
individuele geboorte trust vermogensbeheer is geac veerd. ₉
Alle (blauwe) rechtma ge vorderingen en aanspraken van de
Ontvanger worden met mijn ba ge individuele geboorte trust
nalatenschap via MijnTrustBelas ngdienst (rood) vere end. ₁₀
Onderscheid naar geboorte (lee ijd, gender) en a omst wordt
niet geduld. ₁₁ Dwang, afpersing en bedreiging wordt niet
geduld. ₁₂ Niemand mag worden gedwongen om tot een
poli eke en/of levensbeschouwelijke vereniging te behoren. ₁₃
Via MijnBelas ngdienst en MijnTrustBelas ngdienst worden
inhoudingen, vere ening en erfrechtelijke voorzieningen
aangekondigd, gespeci ceerd en uitgevoerd. ₁₄ De Enige
Erfgenaam aanvaardt en/of transfereert transparante
aankondigingen en speci ca es van MijnBelas ngdienst naar
MijnTrustBelas ngdienst via DigID omgeving. ₁₅ De Ontvanger
ontvangt uit MijnTrustBelas ngdienst. ₁₆ De Enige Erfgenaam
hee Bene ciair Aanvaard. ₁₇ Directe ontvangsten en
verrekeningen van de Ontvanger ten koste en voor rekening van
de Enige Erfgenaam privé, worden niet geduld. ₁₈ De Enige
Erfgenaam ontvangt per ommegaande een niet-poli eke
erfrechtelijke voorziening ad. 4.000.- Euro per maand uit
MijnTrustBelas ngdienst tot aan de niet-poli eke volledige
afwikkeling van de individuele geboorte trust ---------
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nalatenschap [PERSONA – PLACENTA – TESTATOR / ERFLATER –
PPT TRUST] en het private wealth management van het nietpoli eke individuele geboorte trust vermogensbeheer via
MijnTrustBelas ngdienst op het, bij MijnBelas ngdienst reeds
geregistreerde bankrekeningnummer van de Enige Erfgenaam. ₁₉
De Enige Erfgenaam doet, tot en met het private wealth
management van het niet-poli eke individuele geboorte trust
vermogensbeheer via MijnTrustBelas ngdienst, uitdrukkelijk
géén afstand van bestaande burger rechten en burger
voorzieningen. ₂₀ De Enige Erfgenaam hee privacy,
zel eschikkingsrecht en mensen rechten. ₂₁ De Enige Erfgenaam
is géén vrijwilliger, slaaf of onderhorige van protocollen van
(handels)poli ek gedreven staatsbedrijven. ₂₂ De Enige
Erfgenaam rekent een honorarium en schikt de INSEAD / Cestui
Que Vie handel met voorkennis en afpersing door
(handels)poli ek gedreven staatsbedrijven. ₂₃ De Ontvanger stelt
de Enige Erfgenaam zo spoedig mogelijk schri elijk in kennis van
de ac va e van de ! koppeling MijnBelas ngdienst en
MijnTrustBelas ngdienst waarin de speci ca es van ondermeer
de overmakingen van de erfrechtelijke voorziening per maand,
inzichtelijk te downloaden zijn.
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Executor Signature known to the Trustee and Fiduciary

Executor Autograph and Seal (blue ink ngerprint)

:…………………………………………………..…………… Vdf ……………………………………:
Sole Per S rpes Heir – Per S rpes Enige Erfgenaam. Origin Is Authorized CQV Live Life Competence (LLC) Agent
and Representa ve for: “PERSONA-PLACENTA-TESTATOR TRUST” (PPT)

fi

ft

ti

ti

ft

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fb

© All Rights Invoked - All Rights Retained – No Rights Waived © Insigne Signatures Autographs - DURABLE POWER OF ATTORNEY IN FACT.

