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Geachte heer B.E.G. Wiskerke,

Wat betreft de rechtsgeldigheid van de oprichting van de Veluwse Israël-Vrijstaat het volgende. Zie

bijgaande brochures 738, 742.  De erkenning door andere staten loopt nog, en het is ons inziens te

voorbarig van u om op voorhand de rechtsgeldigheid van onze Vrijstaat bij niet-erkenning door

andere staten te ontkennen.  Volgens het Handboek van het Internationaal Recht, door de joodse prof.

Marc Cogen is erkenning van een nieuwe staat door andere staten geen vereiste, zie:

In het internationaal recht bestaat geen erkenningsplicht, het is steeds een ...... [ 36] Marc

Cogen, Handboek Internationaal Recht, Mechelen, Kluwer, 2003, 80.

6.2 Handboek Internationaal recht, door prof. Marc Cogen uit Gent. Uitgave Kluwer 2003.

81. De erkenning is een rechtshandeling, waardoor een bestaande staat een nieuwe staat als bestaande

erkent. Vanaf dan kunnen tussen beide alle rechtshandelingen verricht worden die mogelijk zijn. In

het internationaal recht bestaat geen erkenningsplicht. De erkenning is inderdaad een politieke

daad van de regeringen. De staten zijn vrij om al dan niet diplomatieke betrekkingen aan te knopen of

verdragen te sluiten. In geval er geen erkenning is van een staat, zal de niet-erkennende staat toch

rekening moeten houden met fundamentele regels van het internationaal recht, vooral met betrekking

tot het gedrag van staten en het recht van gewapende conflicten. 251. Een nieuwe staat kan pas

rechtmatig worden erkend indien hij voldoet aan de constitutieve voorwaarden:

een grondgebied, een bevolking en een openbaar gezag dat een eigen rechtsorde inricht.

Is nog niet voldaan aan deze juridische voorwaarden dan is er sprake van een voorbarige erkenning,

hetgeen een internationaalrechtelijk delict is tegenover de bestaande rechtmatige regering. 

Wij voeren reeds een lange reeks van jaren -sinds 1978-  aantoonbare internationale betrekkingen,

voornamelijk met Aziatische landen en andere industrielanden. Zie bijgaand een greep uit een aantal

oude correspondenties. Er zullen tzt gewis erkenningen komen van andere staten. Het is echter geen

directe vereiste dat andere landen een vrijstaat of staat erkennen.  De staat Israël en Taiwan wordt ook

niet door iedereen erkend, en het heeft vele jaren geduurd voordat het Vaticaan erkenning verkreeg

door andere staten. Men kan dus op voorhand volgens prof. Marc Cogen  niet de eis stellen dat een

nieuw opgerichte vrijstaat reeds erkenning van andere staten moet bezitten.  Dat vereist tijd, en

daarvoor zijn onderhandelingen en verzoeken gaande.

Wij hebben in ieder geval de officiële route bewandeld en hebben voldaan aan alle constitutieve

vereisten bij de oprichting van de Veluwse Israël-Vrijstaat, en ook met betrekking tot de Staat der

Nederlanden en de Gemeente Putten die er beiden van in kennis zijn gesteld. Zij konden binnen 6

weken bezwaar aantekenen. Die termijn hebben zij stilzwijgend voorbij laten gaan. 



Wij zullen vervolgens aan de Nederlandse rechters (in art. 6 EVRM wordt gesteld dat wij recht

hebben op een eerlijk proces)  en aan de rechters van het Internationale Gerechtshof vragen of zij aan

kunnen tonen dat de procedure, die wij gevolgd hebben om onze naam te claimen én om de Veluwse

Israël-Vrijstaat op te richten, onrechtmatig en dus niet rechtsgeldig zou zijn. 

3 Erkenning van nieuwe staten (zie Somalië: De erkenning van Somaliland als een onafhankelijke staat. (Laura

&&&&&&&&&&&...

3.1 Algemeen

Erkenning is een rechtshandeling waardoor een staat een nieuwe staat als bestaande erkent.[36] Vanaf dan

kunnen tussen beiden alle rechtshandelingen ontstaan die mogelijk zijn. In het internationaal recht bestaat

geen erkenningsplicht, het is steeds een politieke daad van regeringen. In geval er geen erkenning is van een

staat, zal deze toch rekening moeten houden met fundamentele regels van internationaal recht, vooral met

betrekking tot het gedrag van staten en het recht van gewapende conflicten.[37] 

Een nieuwe staat kan pas rechtmatig worden erkend, indien werd voldaan aan de constitutieve voorwaarden.

Volgens internationaal recht en in internationale relaties, is een staat een politieke entiteit die over

soevereiniteit beschikt; dit betekent dat zij niet onderhevig is aan een hogere politieke autoriteit. De

soevereine staat bestaat uit een grondgebied en een permanente bevolking, beschikt over een effectieve

overheid met een eigen rechtsorde en de capaciteit om onafhankelijk op te treden tegenover andere

staten. 

De wettelijke criteria voor de kwalificatie als staat zijn algemeen deze zoals zij werden aanvaard in Artikel 1 van

de Montevideo Conventie, de “Convention on the rights and duties of states”, van 26 december 1933. Deze

conventie is een regionale Amerikaanse conventie, niettemin worden de principes in dit artikel algemeen erkend

als een accurate weergave van internationaal gewoonterecht. [38]

Artikel 1 stelt dat: “The state as a person of international law should possess the following qualifications: a ) a

permanent population; b ) a defined territory; c ) government; and d) capacity to enter into relations with

the other states.”

Een verdere analyse van artikel 1, 2 en 3 leert dat het ogenblik dat een staat voldoet aan de criteria van artikel 1,

er geen twijfel bestaat over het politieke bestaan van een onafhankelijke staat. Er bestaat geen behoefte aan de

erkenning door andere staten van een onafhankelijke staat, de enige functie van de erkenning door een andere

staat, is de aanvaarding van de rechtspersoonlijkheid van die andere staat. 

Artikels 3 en 6 van de Conventie ondersteunen de declaratieve theorieën van de erkenning van staten. Deze

stellen dat de erkenning door een bestaande staat enkel vaststelt dat een gemeenschap de empirische kenmerken

van een staat bezit: territorium, bevolking, een overheid en de capaciteit om internationale relaties aan te

gaan. De staat bestaat reeds voor en onafhankelijk van deze erkenning, erkenning bestaat slechts uit een formele

bevestiging van een reeds bestaand feit. 

Het dacht ons goed u als schadebehandelaar deze informatie ter hand te stellen.

Hoogachtend

Pieter Frank; van de familie Van der Meer
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