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In de bijlage doe ik u toekomen een afschrift van mijn brief aan de
Raad van State d.d.15 februari 2021, waarmee ik mij als geboorte
geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam
Erfgena van
mijn individuele geboorte trust nalatenschap De Facto, bij de
Hoogedelgestrenge Heer Mr. Th. C. de Graaf OESSH De Facto,
F
bekend hebben gemaakt.
Ik heb de Heer Mr. Th. C. de Graaf verzocht, om mijn Algemene
Volmacht, welke ik aan de TrustBelastingdienst heb verleend, te
bekrachtigen, teneinde de Belastingdienst in staat te stellen, de
maritieme dwangvorderingspraktijk ten koste en voor rekening van
de Enige Erfgenaam De Facto, definitief te beëindigen en te
transfigureren in de TrustBelastingdienst.
De Ontvanger verzoekt,
verzo , de Algemene Volmacht nader toe te lichten
over wat er De Facto, van de Ontvanger wordt verwacht:
1. De Algemene Volmacht welke aan de TrustBelastingdienst werd
verleend, is de bestuursrechtelijke correctie van de maritieme
indirecte en directe dwang, afpersing en bedreigingspraktijk, welke
niet wordt geduld om reden dat de slavernij is afgeschaft.
2. De Enige Erfgenaam De Facto, heeft Beneficiair aanvaard, is
autonoom en is geen "aanhanger" van de individuele geboorte trust
nalatenschap aangezien erfrecht geen "aanhangers" kent.
3. De Enige Erfgenaam heeft géén contract en géén contract verplichtingenn met de private Staat der Nederlanden en de private
Belastingdienst De Iure.
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4. De Enige Erfgenaam is géén lijfeigene (persoon, fictie)
alsmede niet in loondienst van het private bedrijf de Staat der
Nederlanden noch van het private bedrijf: de Belastingdienst.
5. De Enige Erfgenaam heeft vereffeningsplicht en heeft
daaraan voldaan door de niet-politieke afwikkeling van de
individuele geboorte trust te activeren.
6. In plaats van de "machtiging intermediair" wordt de
TrustBelastingdienst, de Algemene Volmacht verleend.
7.
Dwangvorderingen,
onverschuldigde
betalingen,
inhoudingen en schuld en schade door de Belastingdienst
opgelegd, worden thans in opdracht van de Enige Erfgenaam
(General Executor, Creditor) door de TrustBelastingdienst
als volgt geschikt:
8. De Belastingdienst dient per ommegaande als
TrustBelastingdienst en met gebruikmaking van de storting
en incasso faciliteringen van de voormalige Belastingdienst,
in werking te treden.
9. Uit de individuele geboorte trust nalatenschap van de
geboorte geregistreerde inwoner van het grondgebied Enige
Erfgenaam, treft De TrustBelastingdienst per ommegaande,
de niet-politieke onverrekenbare voorlopige erfrechtelijke
voorziening ad. 4000,00 per maand op de, bij de
Belastingdienst reeds geregistreerde bankrekening van de
Enige Erfgenaam.
10. Openstaande rechtmatige vorderingen, dit zijn
vorderingen welke niet op de maritieme "dood en verloren
op zee" presumptie gebaseerd zijn, dienen door de
gevolmachtigde TrustBelastingdienst, rechtstreeks met de
Beneficiair
aanvaarde
individuele
geboorte
trust
nalatenschap te worden verrekend.
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11. De TrustBelastingdienst handelt voortaan ten gunste van
de Enige Erfgenaam en werkt samen met Euroclear en de
ABNAMRO Mees Pierson bank om de batige! individuele
geboorte trust te repatriëren en met de Enige Erfgenaam De
Facto te reconciliëren.
12. Er dient privaat trust vermogen te worden afgezonderd uit
de batige individuele geboorte trust nalatenschap waarbij
onderscheid naar geboorte (leeftijd, geslacht) en afkomst niet
wordt geduld.
13. De vastgestelde waarde bedraagt 1.5 miljoen Euro trust
vermogen per jaar, bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.
14. Dit vermogen dient niet-politiek te worden beheerd met
behulp van private wealth management.
15. De rechtmatige derden aanspraken waaraan de
TrustBelastingdienst gehouden is te voldoen, worden met de
individuele, batige! geboorte trust nalatenschap vereffend,
echter uitdrukkelijk niet met de voorlopige erfrechtelijke
voorziening per maand verrekend.
16. Met behulp van DigID wordt MijnTrustBelastingdienst in
werking gesteld waarmee iedere geboortegeregistreerde
inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam De Facto,
inzage heeft in de afwikkeling van de individuele geboorte
trust nalatenschap (NAAM IN KAPITALEN).
17. De TrustBelastingdienst dient de Algemene Volmacht De
Facto dus niet anoniem als "de ontvanger" maar voorzien van
rechtsgeldige naam, stempel en handtekening De Facto aan de
Enige Erfgenaam De Facto, te retourneren.
U treft de betreffende pagina uit de Algemene Volmacht,
eveneens als bijlage aan.
ne Signatures Autographs - DURABLE POWER OF ATTORNEY IN FACT.
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18. De Enige Erfgenaam zal de, ondertekend geretourneerde
Algemene Volmacht dóórgeleiden naar de Raad van State Trustee.
19. Dwang en dreigbrieven aan het adres van de Enige
Erfgenaam, dienen voortaan achterwege te blijven.
Vertrouwende u, althans voor dit moment, voldoende te
hebben geïnformeerd, verblijft
Hoogachtend,

....................... Vdf ............................... De Facto.
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Enige Erfgenaam van mijn individuele geboorte trust
nalatenschap van de placenta erflater/testator NAAM IN
KAPITALEN, alle notatie varianten.
Sepulchre Effata Surrexi Iure Hereditario.

Ad infinitum

