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Betreft:  

Kennisgeving brief aan de Minister van Financiën 

 

Geachte heer van Kessel, 

 

te uwer informatie doe ik u een kopie van mijn brief aan de Minister van Financiën toekomen. 

Ik heb de Minister van Financiën verzocht om aan U, een Cestui Que Vie Instructie af te 

geven ten behoeve van niet-politiek vermogensbeheer bij de ABNAMRO MeesPierson Bank 

inzake de Cestui Que Vie trust herleidbaar naar mijn origine.  
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Onder verwijzing naar de Troonrede 2013 ( ‘afbouw van de klassieke verzorgingsstaat’) heb 

ik de verantwoordelijkheid op mij genomen om mij te informeren over de Cestui Que Vie 

Trust en verzocht ik de Minister van Financiën om de ABNAMRO MeesPierson Bank een 

Cestui Que Vie Instructie af te geven teneinde mij: de feitelijke bevoegde van de Cestui Que 

Vie Trust herleidbaar naar mijn origine, in staat te stellen met ABNAMRO MeesPierson Bank 

een aanvullend niet-politiek Cestui Que Vie Vermogensmandaat en niet-politiek Vermogens-

beheer Private Banking overeen te komen, zonder aan de huidige rechten en rechten van 

Trusted Third Parties van de Staat-Trustee, afbreuk te doen. 

 

In het belang van de lopende aanvraag voor niet-politiek vermogensbeheer van de Cestui Que 

Vie Trust herleidbaar naar mijn origine, heb ik de veronderstelling van stilzwijgende 

instemming voor het geval de niet uitgebrachte stemmen worden geteld en herverdeeld, 

gestuit, door mijn stempassen 2018 zorgvuldig te bewaren. 

De voorspoedige Cestui Que Vie Instructie aan uw bovenvermelde bank, ten behoeve van 

aanvullend niet-politiek Cestui Que Vie Vermogens-beheer Private Banking bij ABNAMRO 

MeesPierson Bank, zie ik met vertrouwen tegemoet.  

Hoogachtend,  

(Handtekening als bekend bij de Fiduciary Bank): 
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