
VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING VAN: 

 

Naam van deurwaarderskantoor/incassoburo………..   en titel:………………………………..        of 

                   Medewerker van  ……….. Bank                      en titel:………………………………… 

 

Ik ben bevoegd praktijk uit te oefenen in de plaats: …………………………….. 

 

Onze registratiecode is:       ………………………………..     Mijn specialisme is: ………………….. 

 

Ik ben op de hoogte van het feit dat ik dwangmatig handel, zonder mijn hart te laten spreken 

in het geval van:  ………………………  (uw eigen naam hier invullen)  

teneinde mijn eigen inkomsten veilig te stellen omdat ik anders mijn eigen woning zou verliezen, met alle 

gevolgen van dien.  

 

Ik ben mij er terdege van bewust dat ik handel uit puur eigenbelang en dat ik geen enkele connectie voel met u 

als medemens en dat het mij derhalve ook niet interesseert of u wel of geen dak boven u hoofd heeft en of u 

dagelijks uw eerste levensbehoeften, namelijk water en gezond voedsel, tot uw beschikking heeft.  

 

Tevens ben ik mij ervan bewust dat een kleine groep, namelijk 1% van de totale wereldbevolking, drie kwart 

van de aarde, de hele voedselketen, alle media, de wapen- en oorlogsindustrie, de muziekindustrie, de 

farmaceutische industrie, de olie- en gas-industrie, de overheden. etc. heeft  opgekocht en dat deze grote 

multinationals naast het ontvangen van exorbitante bonussen, op grootschalig niveau belasting ontduiken 

omdat ze zich vestigen in belastingparadijzen waar ze geen tot nauwelijks belasting betalen.   

 

Ik verklaar hiermee dat ik mij daarin terdege heb verdiept, conform mijn ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’ 

als mens in deze wereld ten opzichte van mijn medemens.   

 

Ik ben ervan op de hoogte dat overheden deze bedrijven dit gedrag toestaan teneinde zich ervan te verzekeren 

dat deze multinationals zaken blijven doen in en met het betreffende land, om zelf verzekerd te blijven van hun 

inkomen en hun machtspositie.  

 

Ik werk vanuit mijn volle overtuiging voor onder andere deze criminele organisaties:  

-) The Rothschilds, 

-) The Rockefellers, 

-) The Morgans, 

-) The Windsors (Engelse koningshuis), 

-) The Savoys, 

-) The Kuhn Loebs, 

-) The Warburgs, 

-) The Lehmans, 

-) The Lazards, 

-) The Israel Moses Seifs, 

-) en tot slot The Goldman Sachs. 

 

Ik geef hiermee de volle garantie voor het feit dat ik me ervan bewust ben dat u: 

• van goede wil bent, maar het eenvoudigweg niet kunt betalen 



 werkloos zult blijven omdat er steeds minder banen zullen zijn door automatisering en het inzetten 

van robots, danwel vanwege het feit dat kinderen en vrouwen uit arme landen als slaven worden 

uitgebuit tegen extreem lage arbeidskosten die vele malen goedkoper en minder ontwikkeld zijn dan u 

 geen werk meer zult kunnen krijgen vanwege de te hoge personele kosten en uw leeftijd 

 zich geen koophuis meer kunt veroorloven, omdat banken u geen enkel krediet meer zullen 

verschaffen, ondanks het feit dat zij gefinancierd worden -teneinde overeind te blijven- uit de 

middelen die door u als belastingbetaler zijn opgebracht 

 geen enkele aanspraak kunt maken op uw dagelijkse levensbehoeften zoals schoon drinkwater en 

goede voeding 

 geen enkel recht heeft op financiële middelen, ook al heeft u jarenlang hard gewerkt om mijn –

bovengenoemde- opdrachtgevers te voorzien van een nog altijd groeiend deel van hun rijkdom 

 geen aanspraak kunt maken op medische kosten omdat u aan de betalingsplicht van de 

zorgverzekeringswet of basisverzekering die op 1 januari 2006 is ingevoerd niet kunt voldoen 

 door de deprimerende en depressieve toestand waarin u verkeert, weinig uitzicht heeft op 

verbetering en ik begrijp ten volle dat u zich regelmatig afvraagt of er nog een toekomst voor u is op 

deze aarde, waardoor u wellicht met enige regelmaat door suïcidale gedachten wordt geplaagd 

  geen recht heeft op bijstand uit de (geestelijke-) gezondheidszorg met uw basisverzekering 

 wanneer u in hechtenis wordt genomen wegens wanbetaling, ook al is het vanwege een 

verkeersboete, dat u het hier zelf naar hebt gemaakt  

 uw argument betreffende nimmer bestrafte belastingfraude en ontduiking van miljarden euro’s of 

dollars niet mag opvoeren, want wanneer dat aangepakt zou gaan worden zou dat de economie pas 

echt schade toebrengen 

 

Ik ben mij er zeer terdege van bewust dat ik deelneem aan deze corrupte, mensonterende handelswijze en dat 

ik deze daarmee mede in stand houd.  

 

Tevens ben ik mij bewust van het feit,  wanneer ik mij –al dan niet op korte termijn-  in dezelfde 

maatschappelijke positie bevind als waar u nu in verkeert, geen spijt zal hebben omdat ik zelf mede deze 

situatie zeer bewust heb gecreëerd. 

 

Hierbij onderteken ik deze verklaring vanuit medeweten en volle overtuiging en ik sommeer u dan ook per 

onmiddellijk aan uw betalingsverplichtingen te voldoen.  

 

 

……………………………………   (Datum en handtekening) 

 


