
 

UITLEG    

 

Ga met uw verklaring van leven naar de rechtbank in uw provincie. Hecht een kopie van het vonnis vast aan uw 

begeleidend schrijven, zoals hieronder, samen met uw verklaring van leven inclusief alle gewenste bijlagen en minimaal 

een kopie van uw legitimatie bewijs en uw geboorte akte. 

 

U kunt zelf alles wat met GEEL is aangegeven in het voorbeeld hieronder vervangen door uw eigen gegevens.  

Om te voorkomen dat de wederpartij verweer voert dat u een “bestaande lay-out” ( voorbeeld brief ) heeft gebruikt en zij 

deze niet erkennen, treft u een link aan in dit document waar u de tekst als onopgemaakt kunt kopiëren en opstellen in 

een eigen unieke brief. Zet met een blauwe pen een streep van links onder naar rechtsboven een streep door elke pagina 

van het vonnis. 

 

Bied deze brief met verklaring van leven, het vonnis en de bijlagen aan bij de bode. Vraag een kopie van het voorblad, 

uw brief, met een stempel die ontvangst bevestigd.. 

Vanaf de bevestiging van ontvangst is de griffier op de hoogte gesteld en is het vonnis vernietigd. 

 

Alle rechters in Nederland worden betaald door De Staat der Nederlanden c.s. * Er is dus geen sprake van 

onafhankelijkheid. Wanneer u de rechtbank binnenstapt bent u voor de rechter en griffier Dood op Zee verklaard. U bent 

en wordt daar nimmer als mens erkend. U bent daar de natuurlijk persoon die De Staat der Nederlanden c.s. van u heeft 

gemaakt.  

 

Een voor u onbekend bedrijf, De Staat der Nederlanden c.s., geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: 

40-200-0004, maakt zich opzettelijk schuldig en is medeplichtig aan mensenhandel. Daar  

wordt wel de mens erkend maar dit wordt in de wet niet toegepast door identiteitsfraude.  

 

Alle rechters & griffiers zijn hiervan volledig op de hoogte en maken zich daarom ook schuldig, en zijn medeplichtig aan, 

mensenhandel. 

 

 

 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand 

Link   naar verklaring van leven 

Het is mogelijk dat dit bestand aan u is toegestuurd en niet afkomstig direct van onze website. 

Download daarom altijd de meeste recente versie direct online. Zo weet u zeker dat deze versie ook up to date is en er 

ook geen aanpassingen in zijn gedaan door derden.  

 

Tip    mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelf naar de rechtbank te gaan, dan kunt u gebruik maken van aangetekende e-mail. 

U ontvangt een bewijs van ontvangst in uw email box.  Rmail.com biedt u de mogelijkheid om 5 gratis aangetekende e-mails te 

versturen per maand. Een aangetekende e-mail versturen is overigens ook goed om op dezelfde dag extra te bezorgen aan de 

rechtbank. Het kan namelijk gebeuren dat een rechtbank de stukken terug stuurt met de ontmoedigende tekst dat u in de zaak geen 

nieuwe stukken meer in kunt brengen. Laat u zich niet om de tuin leiden. Uw verklaring van leven is vernietigend voor elk vonnis. Elk 

vonnis wordt op uw natuurlijk persoon uitgesproken en is doormiddel van bedrog en valsheid in geschrifte tot stand gekomen. U heeft 

in uw verklaring van leven voldoende feiten benoemd die dit bewijzen.  

 

VRIJWARING  

Het staat elk mens vrij om elk document van de site DECASSO.NL aan te passen naar eigen wens, belang  en zijn of haar, persoonlijke,   

omstandigheden. U blijft altijd volledig verantwoordelijk voor uw eigen zaak en de correspondentie m.b.t. een zaak. Elk mens heeft een eigen en vrije wil 

met een keuze om advies wel of niet aan te nemen. DECASSO.NL bied alleen vrijblijvende adviezen en is daarom nooit partij in uw eigen zaak. 

DECASSO.NL en al haar vrijwilligers kunnen dus nooit in rechten worden betrokken. 

 

* c.s. staat voor het Latijnse cum suis, wat letterlijk 'met de zijnen' betekent (of voor cum sociis: 'met zijn deel- of lotgenoten') 

 

https://www.decasso.nl/
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_vernietiging_van_een_vonnis.txt
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_vernietiging_van_een_vonnis.txt
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_vernietiging_van_een_vonnis.txt
https://www.decasso.nl/downloads/ADVIES%20&%20VOORBEELD_verklaring_van_leven.pdf
https://www.decasso.nl/informatie/
https://www.decasso.nl/informatie/
https://www.decasso.nl/informatie/
https://rmail.com/nl
https://www.decasso.nl/informatie/


 

VOORBEELD    

 

Uw voornaam met de geschonken familienaam Achternaam          
Adres               
Postcode en Woonplaats             
Geboortedatum:  00-00-0000          
Geboorteplaats: Plaats           
 
Rechtbank Plaats 
T.a.v. De griffier 
 
bezoekadres 
Adres 
Postcode Woonplaats 
 
postadres 
Adres 
Postcode Woonplaats 
 
Uw onderwerp: Bewijs en verklaring van leven  
Kenmerk: nummer op het vonnis 

                   00 maand 0000 
t.a.v. De griffier, 
 
Op datum afgifte heb ik mijn verklaring van leven afgegeven bij de informatiebalie te Plaats. Aan deze verklaring van leven zit het 
vonnis gehecht welke verwijst naar het kenmerk en zaaknummer van de rechtbank Plaats. Dit vonnis is doormiddel van bedrog en 
valsheid in geschrifte tot stand gekomen. Met mijn verklaring van leven is het vonnis vernietigd, dit voor zover het überhaupt enige 
rechtsgeldige waarde had. Ook heeft u naam van de rechter en naam van de griffier zich beiden niet geïdentificeerd voor of tijdens 
de zitting van datum en had de gehele zaak per direct geseponeerd moeten worden De bode heeft mij een bewijs van ontvangst 
gegeven. Mocht de bode dit hebben geweigerd of ben ik niet in de gelegenheid om naar de rechtbank te komen dan heb ik 
inmiddels een bewijs van ontvangst via aangetekende email in handen. 
 
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Voornaam met de geschonken familienaam        
 

[ handtekening + vingerafdruk]          

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand 
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