Reglement van EuroStaete Internationaal Waarheidstribunaal
Artikel 1 Naam
EuroStaete Internationaal Waarheidstribunaal, hier verder afgekort als: Waarheidstribunaal.
In het Engels: EuroStaete International Truth Tribunal (EITT).
Artikel 2 Doelen
Bewijzen via het waarheidstribunaal aan te dragen van overtreders tegen de menselijkheid zodat zij bij
het Internationaal Strafhof te Den Haag voor hun misdaden kunnen worden vervolgd.
Het Strafhof kan met dit bewijs de onderhavige persoon vrijspreken of veroordelen en bij veroordeling
een straf opleggen. Bij een strafoplegging hoort het slachtstoffer of de slachtoffers te worden
gecompenseerd voor hun geleden en nog te lijden schades.
Het nog op te richten Volkerenrecht kan hetzelfde doen met een organisatie, die via bewijzen bij het
Waarheidstribunaal aangeleverd strafbare feiten tegen de menselijkheid heeft begaan. Het
Waarheidstribunaal garandeert hierbij eerlijke, behoorlijke en volledig transparante procedures tegen
de verdachten en de foute organisaties.
Het Waarheidstribunaal dwingt leugenvrije rechtelijke uitspraken en rechtelijke geschriften na door in
kaart te brengen hoe enorm groot het aantal leugens rondom een rechtelijke beslissing is. Hierbij
worden de grootste leugenaars met veel impact op de samenleving richt het Strafhof gestuurd.
Artikel 3 Korte werkwijze Waarheidstribunaal
Elke persoon of organisatie waar ook ter wereld kan (indien nodig geheel anoniem) bewijzen bij de
subafdeling Post van het Waarheidstribunaal indienen met het verzoek wegens overtredingen tegen
de menselijkheid een bepaalde persoon of organisatie bij het Strafhof of het Volkerenrecht te laten
vervolgen. De verzoeker levert hiervoor tastbaar bewijs in. Is bij dit verzoek geen tastbaar bewijs
aanwezig, dan volgt geen procedure bij het Waarheidstribunaal.
Bij een verzoek een nieuwe verdachte of een foute organisatie te vervolgen wordt daarna achter de
schermen eerst meer tastbaar bewijs verzamelt, dat daarna in zijn geheel door een groep van 10
leden van de subafdeling Incubatie wordt beoordeeld op betrouwbaarheid en juistheid. Bij een
positieve beoordeling met meerderheid van stemmen van deze Incubatiegroep publiceert de
subafdeling Publicatie als het bewijsmateriaal op een uniforme wijze op de website van het
Waarheidstribunaal.
Dit publiceren moet als stimulans dienen meer bewijs over deze zaak boven water zien te krijgen.
Dit nieuw bewijs kan eveneens via de subafdeling Post worden aangeboden.
Na precies een half jaar (drie maanden?) gerekend vanaf de eerste plaatsing op de website wordt
door een andere groep van 10 leden uit het Bewijsorgaan te weten de Beoordelingsgroep beoordeeld
of de casus aan de juridische afdeling Tribunaal van het Waarheidstribunaal kan worden
voorgedragen of nog moet worden gewacht tot meer bewijs beschikbaar komt.
Ook kan deze Beoordelingsgroep besluiten met de gehele procedure te stoppen. Hierbij wordt dan
niets van de website van het Waarheidstribunaal verwijderd, doch alleen aangegeven, dat tot het
moment dat nieuw bewijs is binnen gekomen de onderhavige procedure is stop gezet.
Na een sepot van de Beoordelingsgroep kan alleen nieuw bewijs deze procedure weer opstarten.
Bij voldoende bewijs naar boordeling van de Beoordelingsgroep wijst het dagelijks bestuur van het
Waarheidstribunaal drie leden van het Tribunaal aan of vraagt het uit hun midden drie leden aan te
wijzen, die de juridische procedure jegens de verdachte of foute organisatie voort willen zetten.
De voorzitter van het Tribunaal nodigt daarbij eerst de verdachte of de foute organisatie uit schriftelijk
op de bewijzen en beschuldigingen te reageren en nodigt hen daarna uit voor een eerste openbare
hoorzitting.
De griffier van het Tribunaal neemt hierbij de vaste termijnen in acht en bepaalt de datum van de
eerste en eventueel de volgende zittingen.
Het Tribunaal bepaalt tijdens openbare zittingen die op video worden opgenomen of het verzameld
bewijs voldoende is om de verdachte voor te dragen aan het Strafhof en de foute organisatie aan het
Volkerenrecht.
Het Tribunaal legt geen straf op en vraagt het Strafhof hier in te willen voorzien. Het nog op te richten
Volkerenrecht kan een verdachte of foute organisatie wel schuldig verklaren en sancties opleggen.
Het Tribunaal kent slechts een drietal uitspraken: onschuldig, nog te weinig bewijsmateriaal of
schuldig.
Bij onschuldig worden alle gegevens van de onderhavige persoon en de organisatie van de website
van het Waarheidstribunaal gehaald.

Bij nog te weinig bewijsmateriaal wordt opnieuw reclame gemaakt met het verzoek nieuw
bewijsmateriaal aan te leveren.
Bij schuldig worden door het Waarheidstribunaal de voorbereidingen getroffen de verdachte aan het
Strafhof en de foute organisatie aan het Volkerenrecht over te dragen, zodat zij uitspraak kunnen
doen.
Tot aan de uitspraak van het Strafhof en Volkerenrecht blijven de verdachte en de foute organisatie
onschuldig.
Alle zittingen van het Tribunaal zijn openbaar, transparant en worden op video vastgelegd, zodat te
allen tijde kan worden vastgesteld of de procedure tegen de verdachte eerlijk en behoorlijk is geweest.
Al het gehanteerde bewijsmateriaal is hierbij voor iedereen via de website van het Waarheidstribunaal
in te zien.
Via een discussieforum kan vanaf de eerste plaatsing op de website tot aan de uitspraak van het
Strafhof en Volkerenrecht over deze casus worden gediscussieerd. Na de uitspraak sluit het
discussieforum over deze zaak zich geheel door middel van het vermelden van de uitspraak van het
Strafhof of Volkerenrecht.
Mocht het Strafhof of de Nederlandse minister na het aanleveren van het verzameld bewijs en de
uitspraak van het Tribunaal schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid niet tot vervolging van de
verdachte richting het Strafhof overgaan, dan wordt deze persoon door het nog op te richten
Volkerenrecht via internet berecht.
Samengevat: na de uitspraak schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid door het Tribunaal volgt
altijd een uitspraak door een andere instantie.
Artikel 4 Gebruikte termen en afkortingen
Waarheidstribunaal: de overkoepelende organisatie die tot doel stelt personen en organisaties die
misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan bij het Strafhof of Volkerenrecht te laten berechten.
Hierbij draagt het voldoende bewijsmateriaal aan voor een veroordeling.
Tribunaal: het juridisch gedeelte van Waarheidstribunaal
Bewijsorgaan: een afdeling van het Waarheidstribunaal dat uit vier subafdelingen bestaat te weten
Post, Incubatie, Publicatie en Beoordeling.
De subafdeling Post verzamelt het bewijsmateriaal.
De subafdeling Incubatie bestaat uit groepen van 10 leden die beoordelen of het aangeleverd bewijs
betrouwbaar en geschikt voor publicatie is.
De subafdeling Publicatie publiceert het bewijsmateriaal op een uniforme wijze op het Internet.
De subafdeling Beoordeling bestaat uit groepen van 10 leden die beoordelen of het aangeleverd
bewijs geschikt is om door het Tribunaal te worden beoordeeld.
Strafhof: het Internationaal Strafhof te Den Haag
Volkerenrecht: een nog op te richten organisatie die via Internet een organisatie kan berechten en
deze sancties op kan leggen
Leden: alle personen met een omschreven functie en plichten jegens het Waarheidstribunaal
Dagelijks bestuur: een afdeling van het Waarheidstribunaal, die zich met alle dagelijkse
aangelegenheden rond het Waarheidstribunaal bezig houdt.
Raad van toezicht: een commissie bestaande uit leden die toezicht houdt op het reilen en zeilen van
het dagelijks bestuur en het dagelijks bestuur gevraagd en ongevraagd adviezen geeft.
Raadsman: elke persoon die de verdachte of de foute organisatie van raad voorziet.
Bewijs: materiaal in elke vorm dat het ten laste gelegde onderbouwt of weerlegt.
Misdaden tegen de menselijkheid: zie Wikipedia
Verdachte: een persoon waarbij het vermoeden, onderbouwd met tastbaar bewijs, bestaat dat hij/zij
zich op een bepaalde manier heeft misdragen tegen de menselijkheid. Deze persoon blijft onschuldig
tot het Strafhof of het Volkerenrecht anders heeft beoordeeld.
Foute organisatie: een organisatie waarbij het vermoeden, onderbouwd met tastbaar bewijs, bestaat
dat het zich op een bepaalde manier heeft misdragen tegen de menselijkheid. Deze organisatie blijft
onschuldig tot het Volkerenrecht anders heeft beoordeeld.
Artikel 5 Rechtsvorm en de aandelen
1. Het Waarheidstribunaal is een coöperatieve vennootschap naar Europees voorbeeld, zijnde een
rechtsvorm en rechtspersoon, die grensoverschrijdende samenwerking tussen internationale
instanties vergemakkelijkt.

2. Deze internationale coöperatieve vennootschap is en blijft via symbolische aandelen in zijn geheel
eigendom van alle leden.
3. Elk lid krijgt hierbij een symbolisch aandeel.
4. Deze aandelen zijn niet verhandelbaar.
Artikel 6 Datum van oprichting
Het Waarheidstribunaal is op de datum van 28 mei 2011 te Eemnes, Nederland opgericht.
Artikel 7 Duur
Het Waarheidstribunaal is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 8 Organisatie
De organisatie rondom het Waarheidstribunaal bestaat uit een Bewijsorgaan, dat via zijn
subafdelingen Post, Incubatie, Publicatie en Beoordeling bewijs verzamelt en presenteert en een
juridisch gedeelte, dat het bewijsmateriaal interpreteert en hierover een uitspraak doet. Het juridisch
gedeelte krijgt de naam Tribunaal. Daarboven zit het dagelijks bestuur en daarboven een raad van
toezicht, die respectievelijk alle zaken rondom de procedures coördineert en waarborgt dat alles
ordentelijk, eerlijk, behoorlijk en volledig transparant verloopt. Het dagelijks bestuur en de raad van
toezicht houden zich niet bezig met de inhoud van de procedures rondom de verdachte of foute
organisatie. Zij dragen alleen zorg dat alles ordentelijk, op tijd en conform de vastgelegde procedures
verloopt. Het dagelijks bestuur, Bewijsorgaan en het Tribunaal worden ondersteund door de afdeling
Administratie. Administratie houdt alle gangen van bewijzen via lijsten bij evenals alle taken van de
leden.
Het dagelijks bestuur kan eventueel worden ondersteund door externe medewerkers.
Alle personen werkzaam in de Administratie, het Tribunaal en Bewijsorgaan vormen samen met
het dagelijks bestuur en de raad van toezicht de enige leden van het Waarheidstribunaal en daarmee
de algemene ledenvergadering. Hierbij heeft elk lid maar één stem en hebben sommige leden beperkt
stemrecht.
De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van het Waarheidstribunaal.
Artikel 9 Tribunaal
Het Tribunaal bestaat uit een voorzitter, twee leden en een griffier
De leden van het Tribunaal hebben kennis van wet, regelgeving, jurisprudentie en jurisdictie. Een
gedegen opleiding hierin strekt tot aanbeveling doch is niet noodzakelijk.
Het Tribunaal garandeert de verdachte of foute organisatie een eerlijk en behoorlijk proces. Is dit niet
het geval dan pleit dit tot nietigheid van de huidige procedure tegen de verdachte of de foute
organisatie. Nietigheid houdt niet in dat hiermee de gehele procedure is afgelopen. Na een
herbeoordeling via het Bewijsorgaan kan geheel opnieuw met de onderhavige procedure jegens de
verdachte of foute organisatie worden gestart.
De verdachte of de foute organisatie wordt voor de openbare zitting uitgenodigd om tijdens de gehele
zitting aanwezig te zijn. De aan en afwezigheid van de verdachte en of foute organisatie tijdens de
openbare hoorzittingen is geheel ter verantwoording van hen. Afwezigheid ontslaat de verdachte of
foute organisatie niet van vervolging.
De verdachte of foute organisatie mag net zoveel raadsmannen mee nemen als het goeddunkt. Een
raadsman is hier een persoon die de verdachte of foute organisatie tijdens de onderhavige procedure
van raad voorziet.
Het dagelijks bestuur stelt een werkwijze voor het Tribunaal op, dat na goedkeuring van de algemene
ledenvergadering als leidraad dient voor het Tribunaal.
Artikel 10 Bewijsorgaan
Het Bewijsorgaan bestaat uit honderden vrijwillige leden, die bewijs verzamelen, beoordelen en
presenteren ondersteund door personen die een website op bouwen en beheren. Elke procedure
tegen een verdachte of foute organisatie krijgt hierbij een eigen sub-website.
Het dagelijks bestuur stelt een werkwijze voor het Bewijsorgaan op, dat na goedkeuring van de
algemene ledenvergadering als leidraad dient voor het Bewijsorgaan.

Artikel 11 Het dagelijks bestuur
1. Het dagelijks bestuur leidt de dagelijkse activiteiten van het Waarheidstribunaal.
2. Aan het dagelijks bestuur worden alle bevoegdheden toegekend, die nodig zijn voor het optimaal
functioneren van het Waarheidstribunaal, behalve het veranderen van het statuut en het
huishoudelijk reglement.
3. Een van de eerste hoofdtaken van het dagelijks bestuur is de organisatie rondom het verzamelen
en presenteren van bewijzen goed te regelen. Het dagelijks bestuur schrijft hiervoor een
procedure met de naam Werkwijze Bewijsorgaan, die ter goedkeuring aan de leden wordt voor
gelegd. Na goedkeuring door de leden is deze Werkwijze Bewijsorgaan een leidraad voor het
verzamelen, presenteren en interpreteren van de bewijzen.
4. Een andere hoofdtaak van het dagelijks bestuur is de organisatie rond de juridische beoordelingen
van de bewijzen te regelen met als doel hiermee verdachten en foute organisaties over te kunnen
dragen aan het Strafhof resp. het Volkerenrecht. Het dagelijks bestuur schrijft hiervoor een
procedure met de naam Werkwijze Tribunaal, die ter goedkeuring aan de leden wordt voor
gelegd. Na goedkeuring door de leden is deze Werkwijze Tribunaal een leidraad voor het
interpreteren en beoordelen van de bewijzen.
5. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt het Waarheidstribunaal in en buiten rechte.
6. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt ieder afzonderlijk mede toe aan de voorzitter,
secretaris en penningmeester.
7. Het dagelijks bestuur bestaat uit minimaal 5 personen. Een lid komt hierbij vanuit het
Bewijsorgaan en een lid vanuit het Tribunaal.
8. Het dagelijks bestuur mag voor minder dan de helft bestaan uit niet leden, waarmee
deskundigheid van buiten kan worden aangetrokken.
9. De bestuursleden treden jaarlijks af en zijn terstond herkiesbaar.
10. Een bestuurslid moet tenminste voor een jaar zitting hebben in het dagelijks bestuur.
11. Jaarlijks worden minimaal twee algemene ledenvergaderingen gehouden, waarvan één binnen
drie maanden na het einde van het boekjaar, ter behandeling van de jaarstukken van het jaar
daarvoor.
12. Het dagelijks bestuur heeft geen stemrecht.
13. Heeft een bestuurder stemrecht vanuit zijn/haar lidmaatschap vanuit het Tribunaal of het
Bewijsorgaan, dan mag een afgevaardigd lid tijdens de algemene ledenvergadering dit stemrecht
namens hem/haar uitoefenen. Hier wordt een aantekening van gemaakt.
Artikel 12 Raad van toezicht
1. De raad van toezicht ziet met behulp van minimaal 3 en maximaal 5 commissarissen toe op het
beleid van het dagelijks bestuur.
2. De raad van toezicht heeft de bevoegdheid een of meerdere bestuurders van het dagelijks
bestuur te schorsen. Dit schorsen kan door de algemene ledenvergadering worden gehonoreerd
of worden verworpen.
3. De commissarissen van de raad van toezicht hebben alleen een adviserende stem tijdens de
algemene ledenvergadering.
Artikel 13 Rechten en plichten verdachte
Nog verder uitwerken, wetboek van strafvordering?
Artikel 14 Rechten en plichten van de leden
1. De toetreding tot het Waarheidstribunaal geldt voor natuurlijke en rechtspersonen, die het doel
nastreven.
2. Bij toetreding moeten alle leden garanderen, dat zij met hun activiteiten het doel nastreven.
3. Een andere belangrijke voorwaarde voor toetreding is de bereidheid om alle bepalingen van het
Waarheidstribunaal-statuut en dit huishoudelijk reglement, die samen een eenheid vormen, te
aanvaarden.
4. Het niet nastreven van deze doelstellingen kan tot uitsluiting van deelname aan het
Waarheidstribunaal leiden. Dit na beoordeling en een bindend advies na schorsing door het
dagelijks bestuur en in indien nodig in hoger beroep door een commissie aangesteld door de
algemene ledenvergadering.
5. Het Waarheidstribunaal beoordeelt via het dagelijks bestuur het aanvaarden of het weigeren van
de leden zonder zijn beslissingen te moeten motiveren.
6. De toetreding is slechts effectief mits eenparige goedkeuring door het dagelijks bestuur van het
Waarheidstribunaal en na inschrijving in het aandelenregister door het dagelijks bestuur.

7. Het kandidaat-lid wordt via het dagelijks bestuur van het Waarheidstribunaal schriftelijk in kennis
gesteld van deze goed- of afkeuring.
8. Elk lidmaatschap wordt geregistreerd in het daartoe bestemde ledenregister.
9. Het lidmaatschap en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn ondeelbaar.
10. Elk lid heeft maar 1 stem.
11. Een lid kan zijn/haar stem door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander lid uitbrengen.
12. De leden en oud-leden zijn niet aansprakelijk voor de verbintenissen van het Waarheidstribunaal.
13. Per jaar worden minimaal 2 algemene ledenvergadering gehouden.
14. Als meer dan 10% van de leden een extra algemene ledenvergadering voorstelt, dan is het
dagelijks bestuur gehouden deze binnen twee maanden na de verzoekdatum te houden.
15. Op het recht het aanvragen van een extra algemene ledenvergadering door meer dan 10% van
de leden zit geen limiet.
16. Het oproepen van de algemene ledenvergaderingen geschiedt middels publicatie van de
oproepingsbrief op de website van het Waarheidstribunaal en per e-mail, ten minste vijftien dagen
voor de datum van de algemene ledenvergadering. De oproepingsbrief en de e-mail vermelden
de agenda en de plaats van de algemene ledenvergadering.
17. Het dagelijks bestuur kan bij de uitnodiging een strook voegen en in de uitnodiging haar
beslissing meedelen, dat de leden of hun gevolmachtigden met deze strook bij een gewone brief
of e-mail te richten aan de vennootschap, vooraf kennis moeten geven van hun voornemen om
deel te nemen aan de algemene ledenvergadering of hun belet moeten aanzeggen. Het dagelijks
bestuur kan ook in de uitnodiging bepalen, dat de strook bij de uitnodiging vertoond moet worden
als ingangsbewijs tot de algemene ledenvergadering.
18. Tegen voorlegging van de strook en eventueel de volmacht kan het lid of zijn gevolmachtigd lid
de aanwezigheidslijst ondertekenen.
19. Elk lid mag zich door een ander lid laten vertegenwoordigen met dien verstande dat één lid niet
bij volmacht voor meer dan één ander lid kan optreden.
20. Het dagelijks bestuur kan de leden opdelen in ledenkringen volgens hun woonplaats/zetel naar
een geografisch gebied. Het dagelijks bestuur kan de werking van de ledenkringen nader bepalen,
dit naar eigen inzicht en goeddunken en daarna geheel ter beoordeling van de algemene
ledenvergadering te hebben voorgelegd, die hier over beslist.
Artikel 15 Zeggenschap
1. Het Waarheidstribunaal komt met een statuut en een huishoudelijk reglement.
2. Een tweetal bevoegdheden die altijd aan de algemene ledenvergadering blijven voorbehouden
zijn: het wijzigen van het statuut en het wijzigen van het huishoudelijk reglement van het
Waarheidstribunaal.
3. Wijzigingen van het statuut en het huishoudelijk reglement geschieden, als het nodig mocht
blijken, via een referendum onder alle leden aan hun oordeel onderworpen, waarbij de
voorgestelde wijziging vanuit het dagelijks bestuur voorgedragen door gaat als de absolute
meerderheid van de leden voor deze wijziging stemt.
4. Het Waarheidstribunaal is dualistisch van opbouw. Dat houdt in dat toezicht vanuit de leden maar
ook vanuit een raad van toezicht op het dagelijks bestuur wordt gehouden.
5. Het Waarheidstribunaal heeft een algemene ledenvergadering, waarin elk lid maar één stem
heeft.
6. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen het Waarheidstribunaal.
7. Geen der leden heeft en krijgt een bindende voordracht om bepaalde personen voor het dagelijks
bestuur aan te wijzen.
8. Voor zover nationale en internationale wetten, het statuut en dit huishoudelijk reglement niet
anders voorschrijven, beschikt de algemene ledenvergadering over alle bevoegdheden, die nodig
zijn voor het optimaal laten functioneren van het Waarheidstribunaal.
9. De leden benoemen via de algemene ledenvergadering het dagelijks bestuur. Deze voordracht
gaat geheel schriftelijk waarbij elk lid een kandidaat voor de functie voorzitter, een kandidaat voor
de functie secretaris en een kandidaat voor de functie griffier op kan schrijven. De kandidaten met
de meeste stemmen worden dan voor deze functies gevraagd. Weigert een kandidaat deze
functie dan wordt de tweede persoon op de lijst met stemmen gevraagd. Deze procedure gaat
door tot in de vacature is voorzien.
10. De leden bepalen jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering voor het volgend jaar de grootte,
arbeidsduur en de samenstelling van het dagelijks bestuur. Tijdens deze vergadering wordt ook
de hoogte van het salaris van het dagelijks bestuur vastgesteld. In dit salaris zitten alle soorten
onkosten verwerkt. De gebruikelijke loonregeling is hierbij een richting, doch niet maatgevend.

11. De algemene ledenvergadering behoudt de sanctiemogelijkheid het dagelijks bestuur te schorsen
of te ontslaan. Dat ontslag kan altijd en direct ook als dit ontslag in strijd is met het
arbeidscontract.
12. In zaken waar het dagelijks bestuur niet in voorziet of niet in mag voorzien beslist de algemene
ledenvergadering.
13. Bij een belangentegenstelling tussen het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering
derogeert het belang van de algemene leden.
14. Boven het dagelijks bestuur bestaat een raad van toezicht bestaand uit minimaal drie en
maximaal 5 leden.
Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. Het Waarheidstribunaal treedt niet in de rechten en plichten van de leden buiten het
aandachtsgebied van het Waarheidstribunaal gelegen.
2. In geen geval is het stelsel van lastgeving of beslaglegging jegens het Waarheidstribunaal van
toepassing op de leden.
3. Het Waarheidstribunaal aanvaardt in geen enkel opzicht enige aansprakelijkheid voor diensten,
die door bemiddeling van het Waarheidstribunaal verricht worden, noch voor verlies, misbruik,
namaak of schriftvervalsing van de aan het Waarheidstribunaal ingeleverde bewijzen. Bij klachten
of misbruik over bewijzen moet het Waarheidstribunaal hiervan in kennis worden gesteld.
4. De datum van de aanvaarding, de uittreding, de uitsluiting en de beëindiging van rechtswege
moeten in het register van het Waarheidstribunaal ingeschreven worden. De leden machtigen het
dagelijks bestuur van het Waarheidstribunaal om voor hen het register te ondertekenen bij
aanvaarding, uittreding of uitsluiting of bij beëindiging van rechtswege.
5. De totale juridische aansprakelijkheid van een lid tijdens rechtmatig en juist handelen via het
Waarheidstribunaal wordt beperkt tot maximaal 100 euro.
6. De totale juridische aansprakelijkheid van een bestuurslid bij het rechtmatig en juist verrichten van
de dagelijkse bestuurswerkzaamheden voor het Waarheidstribunaal wordt beperkt tot maximaal
100 euro.
7. De commissaris van de raad van toezicht is vanwege het juist en rechtmatig uitoefenen van zijn
functie: het gehele Waarheidstribunaal via het dagelijks bestuur op het functioneren te
controleren, aansprakelijk tot maximaal 100 euro.
8. Elke functionaris of lid van het Waarheidstribunaal die door zijn/haar disfunctioneren en/of
handelen schade aan het Waarheidstribunaal toebrengt, wordt hier door het Waarheidstribunaal
volledig verantwoordelijk voor gehouden.
Artikel 16 Kennisgeving
1. Elke kennisgeving van het Waarheidstribunaal aan de leden geschiedt per e-mail naar het (de)
aangegeven adres(sen), zoals vermeld is in de toetredingsovereenkomst van het betrokken het
Waarheidstribunaal-lid en is meegedeeld aan het Waarheidstribunaal en via publicaties op de
website www.EuroStaete.eu/tribunaal/ .
2. In geval van enige wijziging in contactgegevens, zoals activiteit, langdurige ziekte, nieuwe
aanstelling, verbindt het lid zich dit onverwijld schriftelijk of per e-mail aan het Waarheidstribunaal
mee te delen.
3. Het huishoudelijk reglement kan in functie van de evolutie van het Waarheidstribunaal worden
aangepast. Deze aanpassingen worden door het dagelijks bestuur van het Waarheidstribunaal
voorgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Vanaf deze goedkeuring zijn
de aanpassingen bindend voor alle leden. Deze wijzigingen staan dan op de website van
www.EuroStaete.eu/tribunaal.
Artikel 17 Aandelen
1. Het Waarheidstribunaal geeft aan elk lid 1 symbolisch aandeel uit.
2. Het totaal aantal Waarheidstribunaal aandelen staat hierbij altijd gelijk aan het totaal aantal leden.
3. Deze aandelen hebben een symbolische en geen nominale waarde en zij zijn niet verhandel- en
overdraagbaar.
Wetgeving
Internationaal recht
Nationaal recht
Mensenrechten
Gewoon gezond verstand

(Uitvoeringswet Internationaal Strafhof artikel 1 lid 1 onder e of artikel 3. Ook de wet conflictrecht
onrechtmatige daad, wet internationale misdrijven zijn belangrijk. De misdaden tegen de menselijkheid
zoals in Wikipedia beschreven worden hier ruimer geïnterpreteerd en wij gaan ons vooral toeleggen
op artikel 7 van het Statuut van Rome onder punt k en op de overheidscriminaliteit.)
Financiële middelen
Het vermogen van het Waarheidstribunaal zal worden gevormd door:
Inschrijfgelden,
Donaties,
EuroStaete,
Schenkingen,
Erfstellingen,
Legaten,
Acties,
Overige.
Volkerenrecht
Uit of door het Waarheidstribunaal kan het Volkerenrecht worden gevormd, noodzakelijk is dat niet.
Geen persoon mag gelijktijdig in het Bewijsorgaan, Tribunaal of Volkerenrecht werkzaam zijn. Een
functie in het een sluit een functie in het ander orgaan voor altijd uit. Het betrokken lid moet dit zelf
regelen en moet hier zelf rekening mee houden. Bij overtreding van enige belangverstrengeling in een
onderhavige zaak door een lid moet de gehele procedure rondom de verdachte of de foute organisatie
over.
Bewijs
Elk bewijs in elke vorm is geldig, behalve vervalst bewijs en bewijs onder dwang uit een persoon
verkregen.
Bewijs onder dwang van of via een persoon verkregen kan, mits niet vervalst, geldig bewijs zijn.
Bewijs kan door iedereen (eventueel anoniem) bij de subafdeling Post van het Bewijsorgaan worden
ingeleverd. Deze afdeling verzamelt de bewijzen en doet geen uitspraak over de inhoud nog juistheid
en betrouwbaarheid. De incubatiegroep bestaande uit tien leden screent het bewijs op juistheid,
echtheid en betrouwbaarheid. Deze leden geven op anonieme doch voor het Waarheidstribunaal
traceerbare wijze een persoonlijke beoordeling over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het
verkregen bewijs. Bij meerderheid van stemmen gaat de afdeling Publicatie over tot het publiceren
van het bewijs op Internet.
Indien het verzoek wordt gehonoreerd een persoon of een organisatie te vervolgen dan worden zowel
het onbetrouwbaar als betrouwbaar bewijs van de verdachte op de website van het
Waarheidstribunaal getoond.
Tot 1 dag voor de uitspraak van het Tribunaal over een verdachte of foute organisatie kan nog bewijs
worden ingeleverd. Dat wil zeggen tot precies 24,00 uur voor het tijdstip waarop het Tribunaal in het
openbaar en op video vastgelegd een gemotiveerde uitspraak doet kan door alle partijen nog bewijs
bij het Bewijsorgaan worden ingeleverd, dat het Tribunaal in zijn uitspraak mee moet nemen.
Te laat ingeleverd bewijs wordt niet meer meegenomen en komt op de website te staan op de plaats
te laat ingeleverd bewijs. Mocht achteraf bekeken dit bewijs tot een geheel ander oordeel van het
Tribunaal leiden, dan doet een geheel andere samenstelling van het Tribunaal de procedure opnieuw.
Opbouw website Waarheidstribunaal
Elke verdachte of foute organisatie krijgt op de website van het Waarheidstribunaal een eigen subwebsite.
Deze sub-website heeft altijd dezelfde opbouw. Op deze sub-website blijft deze persoon of organisatie
verdachte tot het Strafhof of het Volkerenrecht anders heeft geoordeeld. Publicaties over de verdachte
en foute organisatie op deze sub- website zijn hier gerechtvaardigd omdat deze casussen pas na
gedegen vooronderzoek met tastbaar bewijs worden gepubliceerd. Hierbij geldt vooruitlopend op de
veroordeling: wie zijn gat heeft verbrand op de blaren moet zitten. Genezing van de wonden is
mogelijk, als deze genezing uit latere gegevens blijkt. Op de sub-website wordt hier dan hier rekening
mee gehouden. Hier staat tegenover dat in sommige situaties extra zout op de wonden kan worden
gelegd.

Het ne bis in idem principe geldt in zoverre, dat als het nationaal gerecht over deze zaak een farce is
geweest hierbij het ne bis in idem principe compleet komt te vervallen. Hierover oordelen resp. het
Tribunaal, Strafhof en het Volkerenrecht.
Opbouw van de subwebsite.
 Allereerst bevat het de naam, functie, werkgever (indien relevant) en woonplaats van de
verdachte of organisatie.
 Bewijs onderverdeeld in:
o bewijs dat tegen de aanklacht en
o bewijs dat voor de aanklacht pleit.
 Oordelen over het aanwezige bewijs van de Incubatiegroep en Beoordelingsgroep.
 Schriftelijke antwoorden van de verdachte of foute organisatie op alle beschuldigingen.
 Video’s van de zittingen.
 Uitspraak Tribunaal
 Uitspraak Strafhof en/of Volkerenrecht.
 Overige
Rechtszekerheden van de leden jegens elkaar
Artikel 17
1. Fraude, diefstal en andere onwetmatige zaken rondom Waarheidstribunaal doen de leden elkaar
niet aan. De hoofddoelstelling van het Waarheidstribunaal is zorg te dragen, dat personen en
organisaties die misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd via het Strafhof of
Volkerenrecht worden berecht. Hier hoort geen stelen, bedrog, zwendel of andere fraude van de
eigen leden jegens de leden of jegens het Waarheidstribunaal bij.
2. Van elke overtreding van de wet wordt aangifte gedaan in het land waar deze overtreding heeft
plaats gevonden en/of de hoofdzetel van de deelnemende organisatie of persoon is gevestigd,
waarbij door het Waarheidstribunaal in dit land domicilie wordt gekozen in een plaats naar keuze.
3. Daarnaast wordt het vermeende fraudefeit door het Waarheidstribunaal geanonimiseerd op de
website www.eurostaete.eu/tribunaal/rechtshulp geplaatst, zodat alle uitwoners via deze website
eenmalig binnen een bepaalde tijd hun gemotiveerde mening over deze zaak kunnen geven.
Hierbij worden alleen de gemotiveerde meningen geteld, die binnen het tijdsbestek zijn ingediend.
Bij afwezigheid van een motivatie is enige inbreng in de onderhavige zaak niet mogelijk met als
gevolg dat de loze opmerking van de lijst met opbouwende kritiek en hulp zal worden verwijderd.
4. In sommige gevallen kan daarna uitsluitend via de leden op anonieme wijze binnen een bepaalde
tijd besloten worden over de uitspraak van het grote publiek in het onderhavig geschil, als bindend
advies in te willen nemen.
5. De betwiste leden zijn verplicht deze uitspraak van de leden te accepteren. Een langdurige,
geldverslindende gang naar de rechters wordt hier mee vermeden.
6. De procedure hoe (vermeende) fraudezaken onderling tussen de leden of jegens het
Waarheidstribunaal begaan worden dus op een transparante, doch geanonimiseerde wijze via het
Waarheidstribunaal door alle uitwoners en indien nodig door alle leden afgehandeld, staat via
deze link www.eurostaete.eu/tribunaal/fraude beschreven.
7. Buiten deze inspraakprocedure staat het elk lid vrij om in zijn/haar vestigingsland aangifte van
deze fraude jegens een ander lid in te dienen conform de daar geldende wet en regelgeving. Deze
actie komt dan geheel naast de oproep voor rechtshulp via de uitwoners en indien nodig via de
leden te staan. Met andere woorden indien een lid aangifte van fraude van een ander lid in
zijn/haar eigen land wil uitvoeren, dan dienen beide procedures te worden gevolgd.
8. Alle onenigheden tussen twee of meerdere leden over een zaak of over privé aangelegenheden,
waarbij het Waarheidstribunaal ongewild betrokken raakt, worden geanonimiseerd op de website
afgehandeld waarbij de uitspraak van de uitwoners en leden binnen een vastgestelde tijd
uitgebracht bindend is voor de strijdende leden. Nadat het geschil geanonimiseerd op het Internet
is geplaatst hebben de uitwoners precies drie maanden de tijd om een gemotiveerde stem over
deze zaak uit te brengen. Niet gemotiveerde uitspraken zijn ongeldig, evenals alle dubbel
uitgebrachte stemmen. Na een periode van 3 maanden wordt de balans opgemaakt en wordt het
bindend advies via het dagelijks bestuur aan de strijdende leden door gegeven. Alle
correspondentie over deze zaak inclusief alle uitgebrachte uitspraken blijven gedurende een
periode van 10 jaar na de einduitspraak op de website van het Waarheidstribunaal staan. Dit als
doel om hiermee jurisprudentie op te bouwen.
Uitsluiten
Artikel 24

1. Ieder lid kan om gegronde reden of om een andere in het statuut vermelde oorzaak worden
uitgesloten. Het dagelijks bestuur spreekt de uitsluiting uit. Eén maand voor de algemene
ledenvergadering waarop over deze uitsluiting wordt beslist, wordt het lid hiervan per schrijven in
kennis gesteld, met opgave van de redenen waarop het voornemen tot uitsluiting is gebaseerd en
met verzoek zijn opmerkingen schriftelijk bekend te maken bij het dagelijks bestuur. Elke
beslissing tot uitsluiting wordt vastgelegd in het register van het Waarheidstribunaal. De
algemene ledenvergadering keurt deze uitsluiting goed of af.

1.

2.

3.

4.

5.

Beëindiging
Artikel 25
De leden hebben het recht te allen tijde uit te treden mits een schriftelijke opzegtermijn van een
maand in acht wordt genomen. De betekening van de uittreding dient schriftelijk en gericht aan
het dagelijks bestuur van het Waarheidstribunaal te gebeuren. Het dagelijks bestuur mag de
uittreding weigeren ingeval het lid verplichtingen tegenover, of overeenkomsten met het
Waarheidstribunaal heeft.
Als gegronde reden wordt de beëindiging weerhouden, zonder dat deze opsomming enigszins
limitatief zou zijn bij:
 elke inbreuk op de statuten of op dit huishoudelijk reglement;
 niet-naleving van beslissingen van de algemene ledenvergadering of van het dagelijks
bestuur;
 wanprestatie binnen het Waarheidstribunaal van een lid tegenover een ander lid;
De overeenkomst wordt beëindigd door:
 Uittreding door het lid, onder de hiervoor beschreven modaliteiten;
 Uitsluiting van het lid, onder de hiervoor beschreven modaliteiten en wegens een
gegronde reden.
De beëindiging geschiedt van rechtswege in geval van:
 voor natuurlijke personen: overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen;
 voor rechtspersonen: ontbinding, aanvraag gerechtelijk uitstel van betaling, onder
curatelestelling, faillissement;
Bij beëindiging (om het even welke reden) van het lidmaatschap blijft de toetredingsvergoeding
verworven ten gunste van het Waarheidstribunaal.

Plaats van vergaderen en zittingen
De bestuursvergaderingen en de zittingen van het Tribunaal worden tot nader orde op het
administratiekantoor van het Waarheidstribunaal in Salzbergen, Duitsland gehouden.

Overige
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene
stemmen aangenomen.
De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst het bestuur
zelf de voorzitter aan.
Van de verhandelingen in de vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt. De notulen
worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris
hebben gefungeerd.
Het bestuurslidmaatschap eindigt: door overlijden van een bestuurslid; bij schriftelijke bedanking van
zijn functie, alsmede bij disfunctioneren, dit naar oordeel van de algemene ledenvergadering.
1. Bij niet nakoming van de bepalingen van het statuut en het huishoudelijk reglement of van de
beslissingen van de algemene ledenvergadering of van het dagelijks bestuur, kan het dagelijks
bestuur sancties toepassen.
2. Dit reglement is uitsluitend onderworpen aan het Internationaal recht. Veel van dit recht is nog in
wording. Het is aan de algemene ledenvergadering om hier meer structuur en inhoud aan te
geven. Bij grote problemen rondom misstanden worden allereerst de leden geraadpleegd
gemotiveerd mee te willen beslissen. Vooraf staat dan vermeld of het eindoordeel van de leden
bindend of niet bindend is. Veelal is deze bindend.
3. Dit reglement wordt in diverse talen uitgebracht. Bij geschillen blijft altijd de Nederlandse versie
leidend.

