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Aan Zijne Majesteit de Koning:
Filip van België Wettin taalkeuze: De Iure
Brederodestraat 16 de taal van de wetgever.
1000 Brussel Datum: …………………

PAGE1/ 4 Majesteit,

aan de voorzitter van de Raad van State is, met bpost, een
geschreven Niet-Loge-Lid - introductie van de ondergetekende, ten
behoeve van de gesloten ledenvergadering van de private Raad van
State verzonden, met de verzendcode: ……………………………..

Ondergetekende beroept zich op de eerste waarde van Uw
Koninkrijk België, de Rechten van de Mens - UVRM,

Artikel 21 lid 2. dat zegt: Niemand mag worden gedwongen om tot
een vereniging te behoren.

Een vorm van indirecte dwang om tot een vereniging te behoren is,
dat hoor, wederhoor en rechtsbescherming pas op voorwaarde van
een Loge verenigingslidmaatschap beschikbaar komt.

De tweede waarde van Uw Koninkrijk België, de
rechtszekerheid wordt, ten aanzien van niet-verenigingsleden,
overeenkomstig de 12 Presumpties van Uw Private Roman Court
opgevat en als veroordeling zekerheid ten uitvoer gelegd.

Dat de ongewenste “verschijningen” van niet-verenigingsleden
binnen uw particuliere private juridische domeinen zoals de
particuliere ledenvergaderingen van de Orde van Advocaten in Uw
gerechtshoven, in Uw notariaat, in Uw televisie en radio studio’s, in

Uw kerken, in Uw kathedralen, in Uw onderwijsinstellingen,
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in Uw gemeentehuizen, in Uw Kruispuntbank der Ondernemingen,
in Uw stembureau’s, in Uw Hof der Voogden, in Uw Hof der
Curatoren, in Uw Hof der Trustees en in Uw talrijke, overige nauw-
keurige juridische domeinen, de veroordeling zekerheid van niet-
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verenigingsleden in de hand werkt, berust op het kennelijke
misverstand van de niet-verenigingsleden, dat alle instituties in
openbare dienst onder openbare eed werkzaam zouden zijn.

De niet – verenigingsleden, inwoners van het grondgebied Enige
Erfgenamen, wordt de “verschijning” overeenkomstig Uw 12
Presumpties van Uw particuliere private Romeinse Hoven in
letterlijke en figuurlijke zin “aangerekend” terwijl de inwoners van
het grondgebied menen van doen te mogen hebben met
overheidsfunctionarissen zonder geheime Loge-eed en zonder
belangenverstrengelende conflicten met de openbare eed.

De inwoner van het grondgebied Enige Erfgenaam van de
individuele geboorte trust nalatenschap rekent het tot de
voldoening van de vereffeningplicht om de Capitis Diminutio
Maxima van de 12 Presumpties welke Uw particuliere private
Romeinse Hoven tegen de inwoners van het grondgebied Enige
Erfgenamen staande houden, te corrigeren ten einde de verstoorde
onderlinge betrekkingen waartoe de kennelijke, ongewenste
“verschijningen” ten gevolge van Uw dwangbevelen aanleiding
hebben gegeven, op te heffen.

Met de Algemene volmacht aan Uw (Trust)Belastingdienst
verleend, zij opgemaakt dat de erfrechtelijke documenten van de
Enige Erfgenamen Per Stirpes Executoren, aan de bevrijdende
correctie van de onder nummer 6. beschreven kwestie van de
“ongewenste verschijningen” in Uw particuliere private Hoven,
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de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte trust
nalatenschap verbinden, zulks met de onderbouwing dat, met
betrekking tot de individuele geboorte trust nalatenschap, de
openbare dienst onder openbare eed vermeend is en door Uw Raad
van State is veranderd naar “in particuliere private dienst” onder
geheime rituele eed van uw Loge.

In tegenstelling tot de openbare eed, is de thans geldende geheime
rituele eed, voor zover de inwoners van het grondgebied Enige
Erfgenamen niet tot uw Loges als lid zijn toegelaten en/of op grond
van UVRM, Artikel 21 lid 2. niet tot lidmaatschap. Incorporatie en
inlijving van uw Loges gehouden zijn, niet openbaar.

De geheime eed is superieur en tegengesteld aan de openbare eed
en derhalve zijn de bevoegdheden van de openbare dienst vermeend.

De Cestui Que Vie CQV Live Life Competence LLC schikking
van het belangenconflict dat is voortgevloeid uit de apartheid der

Eden handel met voorkennis en de talrijke schuld en schade creaties
voor rekening en ten koste van de inwoners van het grondgebied
Enige Erfgenamen, bestaat uit de ontsluiting van de liquide en

edel
grondstoffelijke waarden en de inzichtelijke afwikkeling van de
individuele geboorte trust nalatenschap via de activatie van
MijnTrustBelastingdienst.

De Koning gelieve Bij Koninklijk Besluit MijnTrustBelastingdienst
te bekrachtigen en aan de eigenmachtige (Motu Proprio)
aanwijzingen van de Enige Erfgenaam Algemeen Voogd en Per
Stirpes Executeur, gehoor en private doorgang te verlenen.
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Immers géén van de leden van de orde van advocaten, zijnde de
gedelegeerde dignitarissen van de Koning, zal de Enige Erfgenaam
in Uw particuliere private Hof verdedigen en rechtsbescherming
bieden en de 12 presumpties van 's Konings particuliere private
gerechtshoven weerleggen om reden van de geheime rituele eed van
's Konings Loge-leden vierkant aan de openbare eed tegengesteld;

Erfrecht is géén mening, géén sekte met aanhangers. Tenzij 's
Konings Loge-leden de placenta -erflater van de persona – placenta
– geboorte (PPT) Trust als "aanhanger" of "aanhangsel" van de
Enige Erfgenaam beschouwen, kent het per stirpes erfrecht in
tegenstelling tot ’s Konings Loges, géén Loge-aanhangers en géén
geheime eden in oppositie aan de openbare dienst onder openbare
eed.
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Ook vertegenwoordigt het per stirpes erfrecht géén waarden die
met de eerste waarde van het Koninkrijk België: de
Rechten van de Mens strijdig zijn.

De Koning zij bereid om onder de gedaante van de derde waarde
van Uw Koninkrijk België: de deugdelijkheid van bestuur
de benevolente erflater indachtig, voor de inwoners van het
grondgebied Enige Erfgenamen MijnTrustBelastingdienst (CSAM/eID)
te activeren; de waarden van de individuele geboorte Trust
nalatenschap voor de private Enige Erfgenaam te ontsluiten en de
afwikkeling van de batige individuele geboorte trust nalatenschap
volgens de NLFI richtlijnen transparant inzichtelijk te maken.

Bijgevoegd de BSC Cede Maiori. Sig-Nature van de geboorte
geregistreerde private inwoner van het grondgebied Enige
Erfgenaam Algemeen Voogd en Executeur, en zegel De Facto:

Ad infinitum


