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Overhandigd door: 

______________________________________ 

Aan: RECHTBANK ROERMOND 

RECHTER(S) 

Naam van de woordvoerende rechter: 

_______________________________________ 

 

Zitting te bezoekadres van de Rechtbank: 

Willem II Singel 67 

6041 HR ROERMOND 

 

Oss, 23 augustus 2018 
 

 

Geachte Rechter(s), 

 
 

 

 

 

 

 

 

bijgaand doe ik u in aangehecht document toekomen: mijn document 

‘Verklaring Beneficiaire Aanvaarding’ (VBA). 
 

De ondergetekende / autograaf is de Per Stirpes nabestaande van de erflater (de  

overleden na geborene) waarop testamentaire trusts zijn gevestigd en verklaart  

hierbij, de rechtmatige Beneficiary Trusted Third Parties van erflater te aanvaarden. 

De ondergetekende / autograaf maakt zich thans bij u bekend als de Erfgenaam.        

Vergelijkbare, aan de Minister van Financiën / Trustee en aan de Fiduciary van de  

Trustee: de ABNAMRO MeesPiersonBank, Dhr. B. van Kessel, verzonden VBA’s zijn tot 

op heden: niet weersproken. 

De ondergetekende /autograaf __________, geboren op: XX-XX-XXXX te xxxxxx, heeft 

op XX-XX-XXXX aan de Rechtbank Roermond, het Mandaat xxxxxxxxxxxxx/xxxxx  

verleend, om de afwikkeling van de beneficiair aanvaarde Cestui Que Vie trust  

nalatenschap te activeren, waarbij de erfgenaam: _____________, wordt vrijgesteld 

van alle in het Mandaat genoemde beslagen en incasso’s alsmede van de bewindvoe-

ring ten gevolge van de in het Mandaat genoemde beslagen en incasso’s ten name van 

de erflater: X. ________________________   

De ondergetekende / autograaf is houder van: 

1. ₁  Legitimatiebewijs met het kenmerk: __________________________________  

 

 

Betreft:  

1 VERKLARING BENEFICIAIRE AANVAARDING 

2 Instructie Cestui Que Vie testamentaire trusts 
 

VERKLARING BENEFICIAIRE AANVAARDING 

AGENT EN REPRESENTATIVE VAN DE 

(NOTATIE VARIANTEN VAN DE) LEGALE NAMEN:  

___________________ 

₁ xxxxxxxxxxx, Erfgenaam en Executor CQV Trust 

Mandatering inzake de Nalatenschap van de 

erflater: (legale namen) 

Executor 

1. 

2. 
 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
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De ondergetekende /autograaf—Executor en alle overige, individuele VBA inzenders / 

erfgenamen van de nageboren erflater van de Cestui Que Vie geboorte trust nalaten-

schap, hebben vereffeningsplicht en zullen daartoe de ABNAMRO MeesPierson Bank, 

Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam aan de heer Bart van Kessel, Sr. Private Wealth 

Management en/of zijn gedelegeerde(n), het CQV Vermogensmandaat afgeven om het 

private vermogensbeheer in overleg met de Erfgenamen / Executor Mandatering, in te 

richten en te bestemmen, overeenkomstig de taxatie waarde van de floor capital als 

uiteengezet in de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding VBA, pg. 3 punt 7 t/m 10. 

De nalatenschap van erflater is batig. De Erven treden niet in de publieke ‘CUSIP’ en/of 

private, geanonimiseerde hedgefund en / of liquid capital dissipatie constructies van 

de Cestui Que Vie (na) geboorte trust nalatenschap van de Erven, door de Trustee. 

De ondergetekende /autograaf verzoekt thans de Rechter casu quo de Minister van 

Financiën-Trustee, om de bovengenoemde, door de ondergetekende Executor aange-

wezen Fiduciary Bank, in staat te stellen om, het in onderhavige Verklaring Beneficiaire 

Aanvaarding vastgestelde, niet-politieke private vermogensbeheer, zonder uitstel te 

activeren. De Erfgenaam treedt niet in de rechten van de UCC Beneficiary Derden. 

De ondergetekende Executor verleent de Rechter casu quo de Minister van Financiën, 

het Mandaat om aan de bovengenoemde Fiduciary Bank Clearance te verlenen om het 

private vermogensdeel uit de testamentaire trusts herleidbaar naar de geboorte en 

origine van ondergetekende /-autograaf aan te trekken en de Executor dienaangaande 

schriftelijk te berichten op het navolgende adres: 
 

CQV.LLC Executor Mandatering 

___________ 

xxxxxxxxxx xx 

xxxx xx xxxxxx 

 

[UNIVERSAL POSTAL CONVENTION] DATE: 

AUGUST 23, 2018 NOW TIME 
___________________ 

xxxxxxxxx, xxxxxxx XXXX 

: ____________: __________ © UCC X-XXX-X-XX-xxxxxxxxxx 

Origin Is Authorised CQV Live Life Competence (LLC) Agent and Representative for UTATA—Testator P.X.X.X.X THOMASSEN  

Signature ₁  known to the Fiduciary Bank    Autograph & Seal 

Executor 
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VERKLARING BENEFICIAIRE AANVAARDING   
 

De ondergetekende—eerstgeborene: 

 

: _____________ geboren te Xxxxxx op xx xxxx xxxx, wonende te xxxx op het 

adres: xxxxxxxx xx, xxxx xx te xxxx 

 

VERKLAART: 
 
1. de nalatenschap van de overledene (de overleden na geborene)  
 waarop de Cestui Que Vie Trust(s) werden gevestigd, Beneficiair te 
 aanvaarden; 
2. bij deze bekend te maken gevolmachtigde te zijn van de overleden na 
 geborene ten behoeve van de afwikkeling van de nalatenschap van de 
 Cestui Que Vie Trust(s) van de overleden erflatende na geborene, als-
 mede de Fiduciary Bank van mijn keuze te machtigen en dienovereen-
 komstig als volgt te handelen: 
 
 a. RECHTSSTATELIJK—STAATSRECHTELIJK:  
 de ‘dood en verloren op zee’- registratie van staatswege, van de onder
 -getekende geboorte geregistreerde (BRP) werd op 13 februari 2018 
 middels de, door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen wet: auto-
 matisch orgaandonorschap, gecorrigeerd in het automatisch Affidavit 
 van staatswege, teneinde alle geboorte geregistreerden (BRP) op 
 basis  van in leven zijn in staat te stellen, tot een weloverwogen vrije 
 keuze voor of tegen het doneren van organen te komen, welke dood 
 noch verloren op zee zijn en derhalve in beginsel medisch geschikt 
 voor orgaantransplantatie teneinde een patiënt perspectief op  
 geprolongeerde kwaliteit van leven en/of herstel te kunnen bieden. 
 

 In alle overige gevallen waarbij wetgeving voor het doneren van  
 organen ontbreekt, is het beginsel van orgaantransplantatie wereld-
 wijd algemeen aanvaardt en is de rechtszekerheid inzake status en 
 standing en live life competence, gewaarborgd op basis van de  
 medisch wetenschappelijke vooruitgang. 
 

 De bevestiging van voornoemde automatische statuscorrectie van 
 staatswege van Bewijs  van In Leven Zijn / Affidavit werd verzekerd 
 en aangetekend verzonden aan de Minster van Financiën en aan 
 de Fiduciary ABNAMRO MeesPierson Bank, Private Wealth Manage-
 ment te Amsterdam en is, tot op heden niet weersproken. 
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b. ERFRECHTELIJK— DE PER STIRPES NABESTAANDE 
 

De ondergetekende—eerstgeborene, is de Per Stirpes (in afstamming) nabe-
staande van de overleden na geboren nageboorte, waarop de testamentaire 
Cestui Que Vie Trust(s) herleidbaar naar de origine van de ondergetekende 
eerstgeborene, zijn gevestigd dewelke op basis van de van staatswege ver-
onderstelde ‘dood en verloren op zee’ - registratie van alle geboorte geregi-
streerden (BRP) van staatswege worden beheerd; daartoe op de beurs   
worden verhandeld en door middel van publiek politiek—ideologisch       
vermogensbeheer voor publiek politiek-ideologische en commerciële doel-
einden, door de veronderstelde bevoegden worden bestemd om reden van 
de veronderstelde afwezigheid van de feitelijke bevoegden: de geboorte  
geregistreerden (BRP). 
 
c. COMMERCIEEL—UCC (UNIVERSAL COMMERCIAL CODE) 
 

1. De ondergetekende—eerstgeborene, maakt zich thans als levend en  
competent bij de fiduciary ABNAMRO MeesPierson Bank te Amsterdam,  
schriftelijk bekend en doet, overeenkomstig de aanwijzing van voornoemde 
fiduciary bank, de schriftelijke bekendmaking tevens aan de Minister van 
Financiën, per verzekerde en aangetekende post, gelijktijdig met (een kopie) 
van onderhavige Verklaring, toekomen. 
 
2. Voornoemde bekendmakingen van In Leven Zijn (Live Life Competence—
LLC)  zullen exact overeenkomstig eerder verzonden identieke brieven, 
onweersproken blijven, waarmee de weg naar het treffen van een  
overeenkomst voor gespecialiseerd commercieel privaat vermogensbeheer 
van de ondergetekende—eerstgeborene, met de voornoemde fiduciary 
bank en daarmee de CQV nalatenschap, is opengevallen en derhalve zijn 
partijen in beginsel levend en competent en zonder last en bezwaar tot 
commercieel handelen en contract, in staat.  
 
3. De nalatenschap is gerelateerd aan de beurshandel en derhalve batig. 
 
4. De Staat—Trustee en zijn Trusted Third Parties zijn de Beneficiairies. 
 
5. Derhalve is de Per Stirpes nabestaande ondergetekende—eerst geborene, 
de Beneficiary Aanvaarder en erfgenaam van de opengevallen nalatenschap. 
 
6. De Beneficiary Aanvaarder van de opengevallen nalatenschap treedt niet 
in de publieke rechten en Cestui Que Vie Trust posities van de Staat-Trustee 
en zijn Trusted Third Parties. 
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7. Ter voldoening van de vereffeningsverplichting voegt de Beneficiair     
Aanvaarder van de opengevallen nalatenschap, in onderhavige Verklaring       
Beneficiaire Aanvaarding een taxatie van staatswege, toe. 
 
8. De vastgestelde taxatie waarde van staatswege, definieert de waarde van 
het private vermogensdeel hetwelk de Staat-Trustee om reden van geboor-
te en afkomst aan de gemachtigde Fiduciary Bank toestaat: als start-salaris 
uit de Cestui Que Vie Trust(s) aan te trekken, voor Per Stirpes nabestaanden 
bij het bereiken van 18 jaar. 
 

9. De hoogte van het netto private vermogensdeel bedraagt:  
€ 1.5 miljoen Euro per jaar, zegge: een miljoen vijfhonderd duizend Euro per 
jaar en is onaantastbaar en gevrijwaard van verrekening met vermeende 
schuld. 
 

10. De waardebepaling van het netto 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’). 
 

11. Op de classificaties van geboorte en afkomst zijn, overeenkomstig de 
Waarden van het Koninkrijk der Nederlanden en de internationale rechts-
orde; de rechten van de mens van toepassing. 
 

12. Rechten van de mens, Artikel 2:  Een ieder heeft aanspraak op alle rech-
ten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van 
welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of ande-
re overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte 
of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de poli-
tieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe  
iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-
zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de 
soevereiniteit bestaat. 

Live Life Competent aanwezig ter zitting Rechtbank Roermond,                   
Willem II Singel 67  6041HR Roermond   Datum: 23 augustus 2018 11:00— 

: ___________: roepnaam / creator: ____________: _________________ © UCC x-xxx-x-xx-xxxxxxxxxx 

Signature known to the Fiduciary  Autograph and Seal (blue ink fingerprint) 

Origin Is Authorised CQV Live Life Competence (LLC) Agent and Representative for: “LEGALE NAMEN”.  

© All Rights Retained  © Insigne Signatures Autographs  - DURABLE POWER OF ATTORNEY IN FACT. 
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