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Betreft:
1 Kennisgeving in bewaring stelling stempassen
2 Verzoek om Cestui Que Vie Instructie

Geachte heer Hoekstra,

op 13 februari 2018 is de wet automatisch orgaandonorschap aangenomen. Het automatisch
orgaandonorschap beschouw ik als het automatische Affidavit van staatswege, waarmee de
Staat-Trustee van de Cestui Que Vie Trust herleidbaar naar mijn origine, de historische ‘Dead
at Sea’/ ‘dood en verloren op zee’- registratie van de Cestui Que Vie Trust Wetgeving van
alle geboorte geregistreerden (BRP) heeft gecorrigeerd want ‘dood en verloren op zee’geregistreerde organen zijn niet geschikt voor donatie ten behoeve van orgaantransplantatie.
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De waarden van het Koninkrijk der Nederlanden zijn:
1) de rechten van de mens
2) de rechtszekerheid
3) deugdelijkheid van bestuur.
Artikel 20 van de Rechten van de Mens stelt, dat niemand gedwongen mag worden tot
partijdig lidmaatschap. De Rechten van de Mens gelden voor eenieder ongeacht partijdig
lidmaatschap en (ambts) eed. De Rechten van de Mens herdefiniëren de historische‘dood en
verloren op zee’- status van het maritieme zeerecht van de Admiraliteit naar in leven zijn.
Ingevolge de Rechten van de Mens en het automatische Affidavit van staatswege, maak ik mij
bij U Minister van Financiën, bekend, als live life competent / levende mens en ik stel u ervan
in kennis dat ik mijn stempassen 2018 in zorgvuldige bewaring heb genomen:

1 Stempas Gemeenteraadsverkiezingen 2018 met kenmerk:
2 Stempas Referendum 2018 met kenmerk:
Ter aanvullende informatie voeg ik toe,
het kenmerk van mijn legitimatiebewijs:

De stempassen heb ik in zorgvuldige bewaring genomen vanwege de lopende aanvraag voor
niet-politiek Cestui Que Vie Vermogensbeheer Private Banking bij de Fiduciary Bank:
ABN AMRO MEESPIERSON BANK Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam
Sr. Private Wealth Manager: de heer Bart van Kessel. Een afschrift van mijn brief aan U, heb
ik aan de heer van Kessel meegestuurd.
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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 verzoek ik U, om aan de bovenvermelde 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 de bovenstaande bank een aanvullend niet-politiek Cestui Que
Vie Vermogensmandaat en niet-politiek Vermogensbeheer Private Banking overeen te komen
zonder aan de huidige rechten en rechten van Trusted Third Parties van de Staat-Trustee,
afbreuk te doen.

Via deze kennisgeving van in bewaring stelling van de stempassen 2018 stuit ik, de
veronderstelling van stilzwijgende instemming voor het geval ook de niet uitgebrachte
stemmen worden geteld en herverdeeld.

Het gebruik van de stilzwijgende instemming vloeit eveneens voort uit de Maritieme
wetgeving met betrekking tot de Cestui Que Vie Trust.
De geboorte registratie was van staatswege verplicht en de status had bij het bereiken van de
leeftijd van zeven jaar dienen te worden gecorrigeerd ware het niet, dat de stilzwijgende
instemming gebruikelijk en kenmerkend is voor de Maritieme jurisdictie. Zodoende waren
alleen de Staat-Trustee en zijn fiduciary Trusted Third Parties in de Maritieme jurisdictie
Cestui Que Vie Trust wetgeving ingevoerd.

In het belang van de lopende aanvraag voor niet-politiek vermogensbeheer van de Cestui Que
Vie Trust herleidbaar naar mijn origine, stuit ik hierbij de veronderstelling van stilzwijgende
instemming voor het geval dat mijn niet uitgebrachte stemmen toch worden meegeteld en
herverdeeld onder de politieke veronderstelde bevoegden.
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Ik ben u erkentelijk voor uw tijd en aandacht voor mijn bekendmaking van in leven zijn en
mijn bovenstaande kennisgeving zorgvuldige bewaring van de originelen van de stempassen
Gemeenteraadsverkiezingen en 1e Raadgevende Referendum 2018.
Te uwer informatie voeg ik een kopie van mijn brief aan de heer van Kessel van de
ABNAMRO MeesPierson Bank, bij.
Uw voorspoedige Cestui Que Vie Instructie aan de bovenvermelde bank ten behoeve van
aanvullend niet-politiek Cestui Que Vie Vermogensbeheer Private Banking bij de genoemde
bank van mijn keuze, zie ik met vertrouwen tegemoet.

Hoogachtend,
(Handtekening als bekend bij de Fiduciary Bank)

……………………………………………………...
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