
 

UITLEG    

Lief mens, 

U staat op het punt om te verklaren dat u leeft. U bent een levend mens. Uw wijsvingerafdruk is de unieke sleutel die dit 

bevestigd. In dit document vindt u een voorbeeld en een vrij te gebruiken verklaring om dit te onderstrepen. 

 

Deze stukken zijn voldoende om te bewijzen dat u mens bent en springlevend. U bent als mens bij de geboorte 

ongewenst bezit geworden. Een lijfeigene, handelswaar - van de Staat, voor de Staat, zonder rechten. Dit is in strijd met 

uw mensenrechten. De Staat der Nederlanden c.s.* maakt zich dan ook schuldig aan mensenhandel.  

 

Wanneer u deze verklaring volledig handmatig en compleet heeft ingevuld, voorzien van handtekening en afdruk van uw 

wijsvinger is de verklaring officieel bekrachtigt.  

 

   “ Schrijf altijd met blauwe inkt en gebruik ook altijd blauwe inkt voor uw wijsvingerafdruk. “ 
 

EXTRA:  Laat iemand een foto ( of meerdere foto’s ) nemen van u als mens tijdens het tekenen van de verklaring. 

 

Vraag uw geboorteakte op. Maak hier vervolgens een kopie van om als bijlage, met een kopie van uw legitimatiebewijs, 

ook als bijlage, aan uw verklaring toe te voegen.  

 

Zet op de ingevulde verklaring altijd u vingerafdruk met een paraaf daar door heen.  

 

Bundel uw verklaring samen met de bijlagen zoals in het voorbeeld of meerdere bijlage naar wens.  

 

Bewaar de originelen op een veilige plek met de foto’s van het moment van tekenen. Gebruik alleen (kleuren)kopieën van 

de verklaring met bijlagen om aangetekend op te sturen naar de partij aan wie u dit kenbaar wenst te maken. Dit 

eventueel met een begeleidend schrijven. 

 

Vanaf dat moment heeft u een bewijs van leven in handen. U heeft daarmee alle handelingen van de illegale optekening 

van de geboorte van u als mens, namelijk een tweede, fictief persoon; een abstractie, een 'entiteit',  welke wordt 

gecreëerd, een rechtspersoon; de 'natuurlijk persoon', op papier(!) door het bedrijf de Staat der Nederlanden c.s. * 

ongeldig verklaard en vernietigd.  

 

Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

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

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

er ook geen aanpassingen in zijn gedaan door derden.  

 

Tip    Maak eventueel gebruik van een 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.  

 

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/informatie/
https://www.decasso.nl/informatie/
https://www.decasso.nl/informatie/
https://rmail.com/nl
https://www.decasso.nl/informatie/


 

GEBRUIKSADVIES    

Uw verklaring is te gebruiken met: 
 

AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING RICHTING DE STAAT DER NEDERLANDEN c.s. *  

Stuur uw verklaring naar het bedrijf de Staat der Nederlanden c.s.* ( Dun & Bradstreet, geregistreerd onder D-U-N-S® nummer: 

40-200-0004 ). Met uw verklaring dat u leef zijn alle onrechtmatige handelingen van de illegale optekening van de geboorte van u als 

mens, namelijk een tweede, fictief persoon; een abstractie, een 'entiteit',  welke wordt gecreëerd, een rechtspersoon; de 'natuurlijk 

persoon', op papier(!) door het bedrijf de Staat der Nederlanden c.s.* ongeldig verklaard en vernietigd.  

 

Staat der Nederlanden / Rijksoverheid • Plesmanweg 1, 2597 JG te 's-Gravenhage met D-U-N-S® nummer: 40-200-0004 

Ministerie van Financiën • Korte Voorhout 7, 2511 CW te 's-Gravenhage met D-U-N-S® nummer: 41-169-5539 

Koninkrijk der Nederlanden • Noordeinde 68, 2514 GL te 's-Gravenhage met D-U-N-S® nummer: 49-352-2389 

De Staat der Nederlanden c.s., Rijksoverheid, doet zich voor als een organisatie met een wettige overheid, maar in werkelijkheid is het 

een bedrijf, wat ook is ingeschreven in Washington DC als bedrijf Nederland NV. Nummer CIK: ( Central Index Key )1008288 

 

Link   naar de voorbeeldbrief met uitleg & advies 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand 

 

Link   uw verklaring van leven 

Link   naar bewijs de Staat bestaat niet meer sinds 13 mei 1940 

Link   naar bewijs Uitgebreid Informatierapport D & B Credit 

Link   naar bewijs Uitgebreid Informatierapport Dun & Bradstreet 

Link   naar bewijs inschrijving Nederland N.V. - STATE OF THE NETHERLANDS. 

Link   naar bevestiging van Dhr. G.H.W. (Gino) Bruning RA van de belastingdienst geen contract met de Staat der 

Nederlanden en de belastingdienst. 

VERNIETIGING VAN EEN VONNIS 

Ga met uw verklaring naar de rechtbank in uw provincie. Hecht een kopie van het vonnis vast aan uw verklaring en bied deze aan bij 

de bode. Vraag een kopie van het voorblad, uw brief, met een stempel die ontvangst bevestigd. 

 

Link   naar de voorbeeldbrief met uitleg & advies 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand 

 

VERNIETIGING VAN EEN EXECUTORIAAL BESLAG 

-. Een voorbeeld schrijven is in voorbereiding 

VERNIETIGING UITREIKEN AAN GERECHTSDEURWAARDER 

-. Een voorbeeld schrijven is in voorbereiding 

VERNIETIGING VAN OVEREENKOMST ZORGVERZEKERING 

Zeg uw zorgverzekering op wanneer u er alleen maar zieker van wordt. 

 

Link   naar de voorbeeldbrief met uitleg & advies 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand 

 

VERNIETIGING CAK DWANGPRAKTIJKEN 

Stop het schuld & schade circus van het CAK. 

 

Link   naar de voorbeeldbrief met uitleg & advies 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand  

VERNIETIGING VAN INCASSO ZORGVERZEKERING 

-. Een voorbeeld schrijven is in voorbereiding 

VERNIETIGING VAN CJIB – MULDER BOETES EN DOCUMENTEN 

Vraag het CJIB wie de eigenaar van het voertuig is op het kenteken.. 

 

Link   naar de voorbeeldbrief met uitleg & advies 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand voor het CJIB 

-. Meer voorbeeld brieven zijn in voorbereiding 
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VERNIETIGING VAN BELASTINGAANSLAGEN EN BOETES 

Vraag de belastingdienst ( motorrijtuigenbelasting )wie de eigenaar van het voertuig is op het kenteken.. 

 

Link   naar de voorbeeldbrief met uitleg & advies 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand voor de belastingdienst 

-. Meer voorbeeld brieven zijn in voorbereiding 

 

 

 

VERNIETIGING VAN GEMEENTE BELASTING 

-. Een voorbeeld schrijven is in voorbereiding 

VERNIETIGING VAN INCASSO OPDRACHTEN 

-. Een voorbeeld schrijven is in voorbereiding 

Nog meer mogelijkheden zonder dat u een verklaring mee hoeft te sturen 

VRAAG VAN WIE HET VOERTUIG IS OP HET KENTEKENBEWIJS 

Van wie is nu eigenlijk een voertuig wat op het kentekenbewijs staat vermeld? 

Vraag het de RDW, de belastingdienst, Politie, het CJIB en uw verzekeraar. 

 

Link   naar de voorbeeldbrief met uitleg & advies 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand voor de RDW 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand voor het CJIB 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand voor de belastingdienst 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand voor de politie 

 

BRIEF RICHTING DE MEDEMENSEN VAN DE NIEUWE WERELD  

-. Een voorbeeld schrijven is in voorbereiding.  

 

BRIEF MET DE ALGEMENE HOOGTE VAN UW CLAIMS 

U kunt straks hiermee maandelijks uw claim blijven verhogen en verzenden aan een van de bovengenoemde partijen. 

-. Een voorbeeld schrijven is in voorbereiding.  
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VOORBEELD     Verklaring dat ik Leef                        

 

   Achternaam **   UW GESCHONKEN FAMILIENAAM ( ACHTERNAAM )  – bijv. De Bruin ____________ 

Voornamen    UW ECHTE VOORNA(A)M(EN)  – bijv. Willeke Liselotte _____ 

Geboren te   UW GEBOORTE PLAATS – bijv. Rotterdam   ______________ 

Geboortedatum   UW GEBOORTE DATUM – bijv. 10 maart 1965 ______________ 

Straat en huisnummer  UW ADRES  ________________________________________ 

Postcode en woonplaats UW POSTCODE EN WOONPLAATS __________________ 

Telefoonnummer  UW TELEFOON NUMMER  __________________________ 
 
      Verklaart hierbij dat alle leningen, (bank)rekeningen, (betaalde)belasting(en), belastingboetes en rente, aanslagen, (straf )  

   vorderingen, werkgeversverklaringen en/of werkgeversovereenkomsten, (zorg)verzekeringen, borgstellingen, dagvaardingen,  
   vonnissen, beschikkingen, (executoriale) beslagen, aansprakelijkheidsstellingen, incasso’s, notariële documenten, kamer van 
   koophandel inschrijving(en), een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), Gedwongen opgevraagde en in te vullen  
   verklaringen, formulieren, levens- en geloofsovertuigingen ( of een benoeming daarvan ) opgevraagd door de Staat der  
   Nederlanden c.s., stempas(sen), een  trust, (gewijzigde en wijzigende (verbonden voorwaarden aan)) een Cestui Que Vie   
   Geboorte Trust Nalatenschap, aandelen, schadeformulieren, schadeclaims, hypotheken, volmachten, Promissory Notes  
   (gewijzigde en wijzigende (verbonden voorwaarden aan) Verklaringen Beneficiaire Aanvaardingen, Digi-D, de Basisregistratie  
   Personen (BRP) , een BSN nummer, uitkeringen, een legitimatiebewijs, digitale vingerafdruk en/of  handtekening, QR-codes,  
   boetes, bekeuringen, faillissementen, of welke andere vorm van (financiële) eenzijdige zekerheden/of middelen ten behoeve van  

   en voor derden en hun contracten met voorwaarden, de daar aan verbonden leugens* in ruimste zin van het woord, afgesloten  
   en/of overeengekomen op mijn nageboorte, natuurlijk persoon en/of rechtspersoon, onrechtmatig  zijn en doormiddel van  
   bedrog en/of handel met voorkennis tot stand zijn gekomen.  Al het bovengenoemde valt, met geen enkele uitzondering, onder  
   valsheid in geschrifte, bedrog, afpersing, geestelijke manipulatie, dwang, vrijheidsberoving en mensenhandel. Dit alles is in 
   strijd met mijn mensenrechten. Ik ben niet de betekenis of term op zich zelf als autonoom of soeverein.  
                           Ik ben mens. Levend en wel! 

 
   Uit naam van de Staat der Nederlanden is nooit het ERVM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) erkend of ondertekend. 
   Een voor mij onbekend bedrijf,  Staat der Nederlanden", is bij het private bedrijf en is geregistreerd bij Dun & Bradstreet,  geregistreerd  
   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.              
      

   Willeke Liselotte  met de geschonken** familienaam  de Bruin  

     

                                 
              

Ik ben levend en verklaar dat mijn nageboorte/natuurlijk- rechtspersoon met:        Handtekening   Paraaf & vingerafdruk    

 

   Achternaam    UW ACHTERNAAM IN HOOFDLETTERS – bijv. DE BRUIN 

Voornamen    UW VOORNA(A)M(EN) IN HOOFDLETTERS  – bijv. WILLEKE LISELOTTE 

Geboren te   UW GEBOORTE PLAATS – bijv. Rotterdam 

Geboortedatum   UW GEBOORTE DATUM – bijv. 10 maart 1965 ______________ 

Laatst gewoond hebbende te UW GEBOORTE WOONPLAATS – bijv. Rotterdam 

Postcode en woonplaats UW GEBOORTE POSTCODE EN GEBOORTE WOONPLAATS 

Overleden / nageboorte UW NAMEN IN HOOFDLETTERS  – bijv. WILLEKE LISELOTTE DE BRUIN 

Datum van de nageboorte UW GEBOORTE DATUM – bijv. 10 maart 1965 

Nooit heeft bestaan en is overleden op UW GEBOORTE DATUM – bijv. 10 maart 1965 Daarom is en was de illegale optekening 

bij de geboorte van mij als een mens, een tweede, fictief persoon; een abstractie, een 'entiteit', welke wordt gecreëerd, een 

echtspersoon; de 'natuurlijk persoon', op papier(!) door het bedrijf de Staat der Nederlanden c.s , (Dun & Bradstreet,  geregistreerd 
onder D-U-N-S® nummer: 40-200-0004 ) ongeldig.  
 
 

https://www.decasso.nl/


 

De enige waarheid is dat ik leef en volledig als mens onderdeel uit maak van de schepping. De schepping is in geen enkele materiele 

of begrenzende waarde vast te leggen. Materie* ** en de geest, de ware geschapen mens, zijn verschillende en volledig te scheiden. 

Iets wat in vaste vorm is en de mens als geestelijk vrij geschapen geestelijke identiteit. Mijn lichaam behoort aan moeder aarde en is 
niemand anders zijn of haar eigendom. Dit lichaam is mijn eigendom en vrij verkregen van de schepping bij mijn geboorte. 

Elk schrijven, geschreven, gedrukt of getypt, en in welke vorm van correspondentie, verdraaiingen van de feiten in deze verklaring  
en/of benadering van mij als mens (geadresseerd) aan: 

 

W.L. DE BRUIN, DE BRUIN W.L. , WILLEKE LISELOTTE DE BRUIN, DE BRUIN WILLEKE LISELOTTE, 

W.L. de Bruin, De Bruin W.L. , Willeke Liselotte De Bruin en/of  De Bruin  Willeke Liselotte 

en/of welke andere lay-out of denkbare variant dan ook die verwijst en/of verwijzen naar mijn nageboorte / natuurlijk en/of 
rechtspersoon worden retour gezonden aan de afzender en beschouw ik niet gericht aan mij als levend mens. Deze fictieve, dood op 

zee verklaarde en juridische personen, gecreëerd door het bedrijf de Staat der Nederlanden c.s., (Dun & Bradstreet,  geregistreerd 
onder D-U-N-S® nummer: 40-200-0004 ) zijn niet woonachtig op het adres waar ik als mens leef en verblijf. Ik heb als levend mens 
niemand het recht verstrekt om met mij als natuurlijk persoon te handelen. Noch om enige of welke rechten dan ook aan mijn naam, 
de naam van mijn familie of de leugen van een fictieve, dood op zee verklaarde en juridische persoon te mogen ontlenen, noch om als 
handelswaar misbruikt te worden. 

 

Een ieder dient mij  aan te schrijven met Willeke Liselotte met de geschonken familienaam de Bruin.  
Alleen dan schrijft u mij als mens aan die dan ook alleen in staat is te corresponderen daar ik een levend mens ben en geen 
rechtspersoon . 
 
Ik ben als mens ongewenst bezit gemaakt, een lijfeigene, handelswaar - van de Staat de Nederlanden c.s., voor de Staat de 
Nederlanden c.s., zonder rechten. Dit is in strijd met mijn mensenrechten. Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de 
rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen wordt om in laatste 
instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking door ongewenst bezit, een lijfeigene, handelswaar te 

zijn van de Staat de Nederlanden c.s., voor de Staat de Nederlanden c.s., zonder rechten****.  
 
Wanneer u deze verklaring voor kennisgeving aan neemt bent u ook volledig op de hoogte van de inhoud. Indien u geen reactie 
wenst te geven, verweer kunt voeren en met feiten deze verklaring niet kunt weerleggen blijft deze verklaring een staand feit, dat ik 
leef en geen enkele rechten kunnen worden ontleent aan het leven wat ik als mens leidt. Wanneer u mij als mens negeert beschouw 
ik dit als een vorm van mishandeling. Mij negeren als mens is een strategie om mij te intimideren en eventueel te straffen, dit al dan 
niet onder uw (eigen) voorwaarden of de voorwaarden van het bedrijf de Staat der Nederlanden c.s.. U maakt zich daarmee dan ook 
schuldig aan het geestelijk mishandelen van mij als mens. Gaslighting technieken vallen ook onder deze geestelijke mishandeling en 
worden eveneens niet geaccepteerd. U dient bij de waarheid te blijven. Dat ik LEEF als mens is de enige waarheid. 

 
Deze Verklaring bestaat uit 2 pagina’s en … bijlagen. 

 Getekend d.d.   _____________________________________________________________ 
 
  Handtekening   _____________________________________________________________ 

 

 

       De navolgende stukken zijn overlegd:        Legitimatiebewijs**** 

                        Gecontroleerd 

               Kopie geboorteakte 

               Kopie legitimatiebewijs verzoeker    DATUM 00 – 00 -0000    

            

  Paraaf & Wijsvingerafdruk   Willeke Liselotte met de geschonken familienaam * de Bruin.  

     

* Een leugen is een bewering waarvan de spreker (of schrijver) weet dat die in strijd is met de waarheid/een mededeling die niet waar is 

met de bedoeling om anderen te misleiden. 

** Een schenking is iets van waarde wat ik als mens zomaar heb gekregen. Ik heb daar dus niet om gevraagd. Zo hebben mijn ouders mij deze 

achternaam/ familienaam geschonken. Ook hier kan de Staat der Nederlanden c.s. geen rechten aan ontlenen. Deze naam is nooit aan de Staat der 

Nederlanden c.s. geschonken.    

*** Materie of stof is een verzamelbegrip voor datgene waaruit het waarneembare universum is opgebouwd; waarneembaar in die zin dat materie 

massa heeft en ruimte inneemt. De geest neemt geen ruimte in en is constant aan groei onderhevig. 

**** Nederlanders hebben geen Grondrechten meer sinds 13 mei 1940. Mochten deze er volgens de mening van andere mensen wel zijn, dan zijn 

deze niet gekoppeld aan mijn mensenrechten. Mensenrechten waarop ik als mens mij kan beroepen bij de rechter. Dat dit niet mogelijk is komt 

door Art 120 GW en het ontbreken van een Constitutioneel Hof een legale Staat, alsmede een Grondwet in Nederland. Mei 1940 is Nederland 

opgehouden te bestaan, als dat niet zo is zou er een vredesverdrag moeten zijn, deze is mij als mens tot op de dag van vandaag nooit geleverd.  

 



 

  

  Bijlage 1 

 

  Kopie Legitimatiebewijs* 

  Gecontroleerd 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

  Bijlage 2 

 

  Kopie Geboorteakte* 

  Gecontroleerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

       Verklaring dat ik Leef                        

 

   Achternaam **   _______________________________________________________________________________________ 

Voornamen    _____________________________________________________________________________________ 

Geboren te   ______________________________________________________________________________________ 

Geboortedatum   ________________________________________________________________________________ 
  
Straat en huisnummer  ________________________________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats ________________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer  ________________________________________________________________________________ 
 
      Verklaart hierbij dat alle leningen, (bank)rekeningen, (betaalde)belasting(en), belastingboetes en rente, aanslagen, (straf )  

   vorderingen, werkgeversverklaringen en/of werkgeversovereenkomsten, (zorg)verzekeringen, borgstellingen, dagvaardingen,  
   vonnissen, beschikkingen, (executoriale) beslagen, aansprakelijkheidsstellingen, incasso’s, notariële documenten, kamer van 
   koophandel inschrijving(en), een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), Gedwongen opgevraagde en in te vullen  
   verklaringen, formulieren, levens- en geloofsovertuigingen ( of een benoeming daarvan ) opgevraagd door de Staat der  
   Nederlanden c.s., stempas(sen), een  trust, (gewijzigde en wijzigende (verbonden voorwaarden aan)) een Cestui Que Vie   
   Geboorte Trust Nalatenschap, aandelen, schadeformulieren, schadeclaims, hypotheken, volmachten, Promissory Notes  
   (gewijzigde en wijzigende (verbonden voorwaarden aan) Verklaringen Beneficiaire Aanvaardingen, Digi-D, de Basisregistratie  
   Personen (BRP) , een BSN nummer, uitkeringen, een legitimatiebewijs, digitale vingerafdruk en/of  handtekening, QR-codes,  
   boetes, bekeuringen, faillissementen, of welke andere vorm van (financiële) eenzijdige zekerheden/of middelen ten behoeve van  

   en voor derden en hun contracten met voorwaarden, de daar aan verbonden leugens* in ruimste zin van het woord, afgesloten  
   en/of overeengekomen op mijn nageboorte, natuurlijk persoon en/of rechtspersoon, onrechtmatig  zijn en doormiddel van  
   bedrog en/of handel met voorkennis tot stand zijn gekomen.  Al het bovengenoemde valt, met geen enkele uitzondering, onder  
   valsheid in geschrifte, bedrog, afpersing, geestelijke manipulatie, dwang, vrijheidsberoving en mensenhandel. Dit alles is in 
   strijd met mijn mensenrechten. Ik ben niet de betekenis of term op zich zelf als autonoom of soeverein.  
                           Ik ben mens. Levend en wel! 

 
   Uit naam van Nederland is nooit het ERVM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) erkend of ondertekend. Een voor mij  
   onbekend bedrijf,  Staat der Nederlanden", is bij het private bedrijf en is geregistreerd bij Dun & Bradstreet,  geregistreerd 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.               
      

   ____________________________________________________________________________________________________**  

     

                                  
             Handtekening   Paraaf & vingerafdruk     
       
 Ik ben levend en verklaar dat mijn nageboorte/natuurlijk- rechtspersoon met: 

Achternaam    ________________________________________________________________________________ 
 
Voornamen    ________________________________________________________________________________ 

Geboren te   ________________________________________________________________________________ 
 
   Geboortedatum   _________________________________________________________________________________ 

Laatst gewoond hebbende te _______________________________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats ________________________________________________________________________________ 

Overleden / nageboorte ________________________________________________________________________________ 
 
   Datum van de nageboorte ________________________________________________________________________________ 
 

Nooit heeft bestaan en is overleden op _________ Daarom is en was de illegale optekening bij de geboorte van mij als een mens, een 
tweede, fictief persoon; een abstractie, een 'entiteit', welke wordt gecreëerd, een rechtspersoon; de 'natuurlijk persoon', op papier(!) 

door het bedrijf de Staat der Nederlanden c.s , (Dun & Bradstreet,  geregistreerd onder D-U-N-S® nummer: 40-200-0004) ongeldig.  



 

 
De enige waarheid is dat ik leef en volledig als mens onderdeel uit maak van de schepping. De schepping is in geen enkele materiele 

of begrenzende waarde vast te leggen. Materie* ** en de geest, de ware geschapen mens, zijn verschillende en volledig te scheiden. 

Iets wat in vaste vorm is en de mens als geestelijk vrij geschapen geestelijke identiteit. Mijn lichaam behoort aan moeder aarde en is 
niemand anders zijn of haar eigendom. Dit lichaam is mijn eigendom en vrij verkregen van de schepping bij mijn geboorte. 

Elk schrijven, geschreven, gedrukt of getypt, en in welke vorm van correspondentie, verdraaiingen van de feiten in deze verklaring 
en/of benadering van mij als mens (geadresseerd) aan:  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
en/of welke andere lay-out of denkbare variant dan ook die verwijst en/of verwijzen naar mijn nageboorte / natuurlijk en/of 
rechtspersoon worden retour gezonden aan de afzender en beschouw ik niet gericht aan mij als levend mens. Deze fictieve, dood op 

zee verklaarde en juridische personen, gecreëerd door het bedrijf de Staat der Nederlanden c.s., (Dun & Bradstreet,  geregistreerd 
onder D-U-N-S® nummer: 40-200-0004) zijn niet woonachtig op het adres waar ik als mens leef en verblijf. Ik heb als levend mens 
niemand het recht verstrekt om met mij als natuurlijk persoon te handelen. Noch om enige of welke rechten dan ook aan mijn naam, 
de naam van mijn familie of de leugen van een fictieve, dood op zee verklaarde en juridische persoon te mogen ontlenen, noch om als 
handelswaar misbruikt te worden. 

 
Een ieder dient mij  aan te schrijven met _______________________________________________________________________________  
Alleen dan schrijft u mij als mens aan die dan ook alleen in staat is te corresponderen daar ik een levend mens ben en geen 
rechtspersoon .  
 
Ik ben als mens ongewenst bezit gemaakt, een lijfeigene, handelswaar - van de Staat de Nederlanden c.s., voor de Staat de 
Nederlanden c.s., zonder rechten. Dit is in strijd met mijn mensenrechten. Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de 
rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen wordt om in laatste 
instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking door ongewenst bezit, een lijfeigene, handelswaar te 

zijn van de Staat de Nederlanden c.s., voor de Staat de Nederlanden c.s., zonder rechten****.  
 
Wanneer u deze verklaring voor kennisgeving aan neemt bent u ook volledig op de hoogte van de inhoud. Indien u geen reactie 
wenst te geven, verweer kunt voeren en met feiten deze verklaring niet kunt weerleggen blijft deze verklaring een staand feit, dat ik 
leef en geen enkele rechten kunnen worden ontleent aan het leven wat ik als mens leidt. Wanneer u mij als mens negeert beschouw 
ik dit als een vorm van mishandeling. Mij negeren als mens is een strategie om mij te intimideren en eventueel te straffen, dit al dan 
niet onder uw (eigen) voorwaarden of de voorwaarden van het bedrijf de Staat der Nederlanden c.s.. U maakt zich daarmee dan ook 
schuldig aan het geestelijk mishandelen van mij als mens. Gaslighting technieken vallen ook onder deze geestelijke mishandeling en 
worden eveneens niet geaccepteerd. U dient bij de waarheid te blijven. Dat ik LEEF als mens is de enige waarheid. 

 
Deze Verklaring bestaat uit 2 pagina’s en … bijlagen. 

 Getekend d.d.   ________________________________________________________________________________ 
 
  Handtekening   ________________________________________________________________________________ 

       De navolgende stukken zijn overlegd:        Legitimatiebewijs**** 

                        Gecontroleerd 

               Kopie geboorteakte 

               Kopie legitimatiebewijs verzoeker    DATUM __________________________________    

 

 Paraaf & Wijsvingerafdruk   _________________________________________________________________________________________  
 

* Een leugen is een bewering waarvan de spreker (of schrijver) weet dat die in strijd is met de waarheid/een mededeling die niet waar is 

met de bedoeling om anderen te misleiden. 

** Een schenking is iets van waarde wat ik als mens zomaar heb gekregen. Ik heb daar dus niet om gevraagd. Zo hebben mijn ouders mij deze 

achternaam/ familienaam geschonken. Ook hier kan de Staat der Nederlanden c.s. geen rechten aan ontlenen. Deze naam is nooit aan de Staat der 

Nederlanden c.s. geschonken.    

*** Materie of stof is een verzamelbegrip voor datgene waaruit het waarneembare universum is opgebouwd; waarneembaar in die zin dat materie 

massa heeft en ruimte inneemt. De geest neemt geen ruimte in en is constant aan groei onderhevig. 

**** Nederlanders hebben geen Grondrechten meer sinds 13 mei 1940. Mochten deze er volgens de mening van andere mensen wel zijn, dan zijn 

deze niet gekoppeld aan mijn mensenrechten. Mensenrechten waarop ik als mens mij kan beroepen bij de rechter. Dat dit niet mogelijk is komt 

door Art 120 GW en het ontbreken van een Constitutioneel Hof een legale Staat, alsmede een Grondwet in Nederland. Mei 1940 is Nederland 

opgehouden te bestaan, als dat niet zo is zou er een vredesverdrag moeten zijn, deze is mij als mens tot op de dag van vandaag nooit geleverd. 


