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Hoogedelgestrenge Heer,
H
staat
at u mij toe, mij bij u te introduceren als de geboorte
geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam, die
zich met de Spoed VBA heeft aangesloten bij de,, met ingang van
2018, via de Koninklijke Notariële Beroepsgroep (KNB)
gelegaliseerd ondertekende Verklaring Beneficiaire
Beneficiaire Aanvaarding
Individuele Cestui Que Vie Geboorte Trust Nalatenschap
alatenschap, welke
door de notaris met ambtszegel gebonden en via het notariskantoor
en/of via de Koninklijke Post
P
NL, voorzien van verzendcode,
aantoonbaar door uw Minister van Financiën werd ontvangen en tot
op heden door uw Minister van Financiën en door de, eveneens in
2018 geregistreerd aangeschreven Fiduciary ABNAMRO Mees
Pierson Bank van de Koning, onweersproken is gebleven.
Onder druk van de gevolgen van de, door uw Collate
ollaterale Raad van
State, bij Grondwet Herziening
H
2004, buiten medeweten van de
geboortegeregistreerde inwoners van het grondgebied Enige
geboortegeregistreerde
Erfgenamen terdege voorbereide en thans, door uw Leden van de
Staten Generaal der Sacerdotale Monarchische Ridderorde gevoerde,
algemene bestuursrechtelijke Corona / Covid-19
Covid 19 ultra vires,
strekkende tot wetgeving en bestuur bij Koninklijk Besluit, zijn de
geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige
Erfgenaam, in hun geboorte recht opgestaan: Surrexi
Surrex Iure
Hereditario De Facto.
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De geboorte geregistreerde inwoners van het grondgebied Enige
Erfgenamen hebben met de bedrijven van uw publiekrechtelijke
rechtspersonen: de overheidslichamen, geen informed consent
handelsovereenkomst.
De Enige Erfgenamen hebben ten aanzien van de individuele
Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap, vereffeningsplicht
welke zich uitdrukt in het navolgende mandaat:
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1. de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte
trust nalatenschap, Verklaring Beneficiaire Aanvaarding;
2. het stuiten en corrigeren van de maritieme ‘dood en verloren
op zee’ presumptie en bejegening;
3. het stuiten en corrigeren van de maritieme Zuivere
Aanvaarding assumptie en bejegening welke zich
manifesteert door de structurele aantasting van
rechtsbescherming van de Enige Erfgenaam middels Cestui
Que Vie ( Dead At Sea DAS en INSEAD In Sea Dead)
handel met voorkennis, het afdwingen van onverschuldigde
betalingen, gezagsontneming en onteigeningen;
4. Ad impossibile nemo tenetur, van niemand mag worden
verlangd het onmogelijke te doen.
5. Desondanks genieten de commerciële derde partijen zonder
erfrecht, via onderlinge professionele exoneraties,
onbeperkte immuniteit, ook al kunnen zij geen enkele
Verklaring Zuivere Aanvaarding met de authentieke
handtekening en het zegel van de geboorte geregistreerde
inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam, overleggen.
6. De inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam heeft
overeenkomstig het Koninklijke handelsrecht, burgerrechten,
welke te herleiden zijn naar de erflater van de individuele
geboorte trust nalatenschap: de overleden tweede geborene –
placenta – borger van de eerst geborene: de inwoner van het
grondgebied Enige Erfgenaam.

CQV·LLC·Agency
A g e n t s

&

R e p r e s e n t a t i v e s

CAPACITY
POWER OF ADMINISTRATION

SECURED AND REGISTERED DOCUMENTS

DURABLE POWER OF ATTORNEY IN FACT

AANGETEKEND EN VERZEKERDE DOCUMENTEN

Koninklijke PostNL Verzendcode:

PAGE 3/4

PAGE 5/6

7. De, uit de burgerrechten voortvloeiende rechtsbescherming is
geheel gebaseerd op verrekening van de kosten van politieke schuld
en schade creaties van overheidswege, uit de baten van de, nog niet
afgewikkelde, individuele geboorte trust nalatenschap van de
inwoners van het grondgebied Enige Erfgenamen.
8. De, door de Enige Erfgenaam geactiveerde afwikkeling van de
individuele geboorte trust nalatenschap is uitdrukkelijk niet politiek.
9. Informed consent via media bedrijven verzameld, het deelnemen
aan politieke verkiezingen en het lidmaatschap van een (politieke
en/of levensbeschouwelijke en/of omroep) vereniging, mag niet
worden afgedwongen.
10. UVRM, artikel 20 lid 2: Niemand mag worden gedwongen om
tot een vereniging te behoren.
11. De Enige Erfgenaam heeft uw Belastingdienst, de Algemene
Volmacht verleend om, in samenwerking met Euroclear, de
individuele geboorte trust nalatenschap van de inwoner van het
grondgebied Enige Erfgenaam, te repatriëren.
12. Onderscheid naar geboorte (geslacht) en afkomst wordt niet
geduld.
13. De De Iure stapeling van dwangvorderingen en schuldcreaties
zoals hypotheken, strekkende tot de praktijk van veroordeling
rechtszekerheid
welke
uit
uw
maritieme
algemene
bestuursrechtspraak, Cestui Que Vie voorkennis en handelsrecht bij
Koninklijk Besluit, voortvloeien, dienen ten laste van de individuele
geboorte trust nalatenschap van de Enige Erfgenaam te worden
vereffend en zijn derhalve niet van de Enige Erfgenaam, die
Beneficiair heeft aanvaard, privaat invorderbaar.
14. Gedurende de activatie van de afwikkeling van de individuele
testamentaire geboorte trust nalatenschap heeft de Enige Erfgenaam
uw Belastingdienst gevolmachtigd om als TrustBelastingdienst op te
treden en de rechtmatigheid van de derden aanspraken te toetsen; de
koopsom van een eigen woning direct aan de individuele geboorte
trust nalatenschap te onttrekken en de maandelijkse hypotheeklasten
ne Signatures Autographs - DURABLE POWER OF ATTORNEY IN FACT.
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als niet privaat invorderbaar door te halen.
15. De geboortegeregistreerde inwoners van het grondgebied Enige
Erfgenamen maken, voor zover zij dit wenselijk achten, hun
bereidheid om de rechtmatige derden aanspraken met behulp van de
batige individuele geboorte trust nalatenschap te vereffenen, kenbaar
met behulp van het document van de betalingsbelofte: de Promissory
Note en het Exoneratie Arrest aan uw Hoge Raad.
16. Wegens uw Corona / Covid-19 / Dieu Et Mon Droit handelsrecht en bestuursrechtelijke SDG kompas, verzenden de
Enige Erfgenamen De Facto, de erfrechtelijke documenten thans
zonder legalisatie van de ondertekening via het Koninklijke
Notariaat.
17. Voor zover legalisatie van de ondertekening van de private
erfrechtelijke documenten De Facto via het Koninklijke Notariaat
plaatsvindt, is de notaris gehouden de legalisatie van de
ondertekening zonder inhoudelijke beoordeling van de private
erfrechtelijke documenten Cestui Que Vie Live Life Competence
(CQV LLC), te doen passeren.
De geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige
Erfgenaam verzoekt uw Raad van State, om de Algemene Volmacht
en het TrustBelastingdienst mandaat, te bekrachtigen en de niet politieke erfrechtelijke voorziening per maand, overeenkomstig
bijgevoegde Algemene Volmacht zonder uitstel, in werking te doen
treden.
Het burger graf van de ‘dood en verloren op zee’ presumptie is
geopend en ontstegen: Sepulchre Effata Surrexi Iure Hereditario,
Sig-Nature geboorte geregistreerde Enige Erfgenaam en zegel
De Facto:

Ad infinitum

