
Internationaal Waarheidstribunaal EuroStaete 

 

Voor de Werkwijze van het Internationaal Waarheidstribunaal EuroStaete (Waarheidstribunaal) 

wordt naar deze link verwezen. Het Statuut staat hier beschreven en via deze link is het Reglement 

op te vragen. Aangeraden wordt eerst deze drie documenten te lezen alvorens bewijsmateriaal naar 

de postadressen van het Waarheidstribunaal op te sturen met voorbeelden van overtredingen tegen 

de menselijkheid.  

 

Voor de overzichten van alle zaken die bij het Waarheidstribunaal zijn ingeleverd zijn de volgende 

lijsten belangrijk. 

  

Lijst Postadressen  

In deze lijst staan de adressen van personen waar men in Nederland, indien nodig anoniem, 

bewijsstukken in kan leveren. Bij anonimiteit hebben deze personen een geheimhoudingsplicht. Het 

liefst gaat het inleveren op persoonlijke basis. Maak voor het inleveren een afspraak. Lever geen 

originele bewijstukken in, alleen kopieën van originele stukken en bewaar zelf de originele stukken. 

Indien nodig kunnen op een paar plaatsen (niet op alle) kopieën en PDF-bestanden van de originele 

stukken worden gemaakt. 

 

Lijst Indicaties 

De Indicatielijst  bevat alle zaken die bij het waarheidstribunaal zijn aangemeld en waar de 

Incubatiegroepen naar kijken of het bewijs en de klacht in aanmerking komen voor een lange weg 

richting het Strafhof te Den Haag. Voor deze route verzamelt het Waarheidstribunaal nog meer 

bewijs tot voldoende bewijs aanwezig is om dit allemaal door de afdeling Publicatie te  laten 

publiceren, zodat het op een geordende wijze op Internet komt. 

Na publicatie op Internet verdwijnt de zaak uit deze lijst en komt het op de lijst Lopende zaken. 

 

Lijst Lopende zaken 

De Lijst Lopende zaken bevat zaken waarbij aan iedereen wordt gevraagd hierover via de 

Postadressen meer bewijs aan te willen dragen, zodat met nog meer overtuiging  de overtreder bij 

het Strafhof kan worden aangemeld. 

 

Lijst Zaken ingeleverd bij het Tribunaal 

Lijst met zaken die door het Tribunaal moeten worden afgehandeld. Per zaak staat aangegeven 

wanneer de openbare zitting is en het Tribunaal het oordeel velt. Tot aan 24 uur voor dit schriftelijk 

oordeel kan iedereen nog bewijs inleveren dat met het oordeel wordt meegenomen. 

Alle openbare zittingen worden op het Administratiekantoor van EuroStaete te Salzbergen, Duitsland 

gehouden. 

De overtreder krijgt van het Tribunaal uitnodigen om bij deze openbare zitting aanwezig te zijn. Deze 

zittingen gaan met en zonder de overtreder door tot het Tribunaal van mening is voldoende feiten 

voorhanden te hebben om een oordeel te kunnen vellen. 

Na een positief oordeel heeft de overtreder pas bij het Strafhof  de gelegenheid opnieuw in verweer 

tegen het besluit van het Tribunaal te komen tenzij de overtreder met geheel nieuw bewijs aan kan 

tonen dat hij/zij onschuldig is. 

 



Lijst met zaken die bij het Strafhof te Den Haag zijn ingeleverd 

Via deze lijst is de gehele procedure te volgen die de officiële aanklacht bij het Strafhof aflegt. 

 

Lijst met overzichten van (on)waarheden in rechtelijke uitspraken en geschriften 

Deze lijst wordt opgedeeld in beroepsgroepen en juridische afdelingen 


