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Vrije Mensen van Vlees en Bloed 

 
VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN (20-05-2020)  

 
Inleiding  
Nadat je jouw naam geclaimd en je soevereiniteit teruggevorderd hebt, heb je meer rechten en 
leefruimte dan voorheen. Onze staat/overheid heeft ons allerlei plichten, wetten en regels opgelegd, 
waarvan we ons niet altijd bewust waren, waar we onvoldoende van op de hoogte gesteld zijn en 
waar wij ons tot op heden onvoldoende in hebben verdiept. Eén van de doelstelling van 
soevereiniteit is het actief creëren van gelijkwaardigheid en wederkerigheid binnen ons huidige 
maatschappelijk systeem en de overheid. Dit biedt kansen, mogelijkheden en uitdagingen om een 
aantal verloren rechten als mens terug te vorderen en draagt bij aan de creatie van een 
gelijkwaardige, sociale en respectvolle maatschappij. Een en ander zal juridisch duidelijk worden bij 
stap 3, wanneer je de soevereiniteitsverklaring aan Willem Alexander van Amsberg gaat versturen.  
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staan alle rechten en 
verantwoordelijkheden beschreven, die een ieder van ons als mens heeft, en slechts één plicht: 
respect jegens je medemens. Samen met 192 landen heeft ook ons land in 1948 die Verklaring 
ondertekend. Als soeverein mens verklaar je je te houden aan en te vallen onder de UVRM. De 
rechten en verantwoordelijkheden benoemd in de UVRM zijn preferent en gelden dus boven alle 
landelijke wetten en regels. 
 
Hieronder de meest gestelde vragen bij de stappen 1 tot en met 3 voor het claimen van je naam en je 
soevereiniteit. 
 
1. Wat doe ik als de gemeenteambtenaar weigert mijn brief nr. 1 met bijlagen in ontvangst te 
nemen? 

 
Zie ook het downloadbestand ‘gemeente info’.  
 
De gemeente ambtenaar is verplicht je brief met bijlagen aan te nemen en je een kopie van je brief 
met ontvangststempel of ander soort ontvangstbevestiging mee te geven. Zij mogen je brief, die 
gericht is aan Burgemeester en Wethouders van je gemeente, niet weigeren! 
 
Het is nogal verschillend hoe gemeenteambtenaren reageren; meestal wordt netjes voldaan aan je 
verzoek. 
 
2. Word ik stateloos, verlies ik mijn Nederlanderschap, als ik soeverein wordt? 

 
Nee, je behoudt - met je ‘natuurlijke persoon’ - je Nederlanderschap. Je hebt dus alle vrijheid om je 
paspoort, ID-bewijs en rijbewijs op de gebruikelijke manier te blijven gebruiken. Jij wordt uitsluitend 
eigenaar van je ‘natuurlijke persoon’. Dit biedt mogelijkheden en kansen om zaken juridisch ‘anders’ 
te regelen dan voorheen. Hierin staat jouw persoonlijke keuze en vrije wil centraal. 
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3. Hoe zit het met mijn baan, wat zal mijn werkgever hiervan denken? 

 
Je werkgever wordt hiervan niet op de hoogte gesteld. De werkgever is één van de zogenoemde 
´derden´, waaraan niet langer informatie wordt verstrekt zonder jouw toestemming. 
 
Als jij ervoor kiest om zelf je inkomstenbelasting en premies af te dragen, dan kan je jouw werkgever 
verzoeken om je loon voortaan bruto aan je uit te betalen. In feite is het afdragen van premies en 
belasting alleen maar een service, die de werkgever je biedt. Het is dus niet verplicht. Wees wel 
voorbereid dat salarisadministratie systemen vaak volledig geautomatiseerd zijn en dat jouw verzoek 
vragen en weerstand kan opwekken.  
 
Voor sommige premies zal dit niet gelden, die zijn versleuteld, waarbij een deel door je werkgever en 
een deel door jou betaald wordt. Als je een uitkering of AOW hebt, zal dit lastiger te regelen zijn.  
Ben je (rijks)ambtenaar, dan is het goed om voor jezelf af te wegen of soeverein worden strookt met 
de eed die je ooit hebt afgelegd. Wellicht is het verstandig deze eed vooraf nogmaals zorgvuldig door 
te nemen. 
 
4. Heeft het gevolgen voor het feit dat ik een eigen zaak heb? 
 
In principe niet. Wel dient rekening gehouden te worden met de rechtsvorm van het bedrijf. Voor 
een eenmanszaak zijn hierbij minder mensen betrokken dan bij een BV, NV en/of VOF.  
Er is een groep opgericht waarin soevereine mensen met een eigen zaak zich bundelen, zodat zij 
elkaar adviezen en tips kunnen geven over praktische, zakelijke en juridische aspecten en 
mogelijkheden die de soevereine status kan bieden. Voor informatie kun je contact met ons 
opnemen. 
 
5. Heb ik nog wel recht op mijn uitkering (WW, WIA, bijstand enz.), zorgtoeslag, kinderbijslag of 
AOW/pensioen?  
 
Ja, je behoudt het recht op uitkering, toeslagen en AOW /pensioen. 
 
6. Hoef ik, als ik soeverein ben, geen belastingen meer te betalen?  
 
Het doel van soevereiniteit is op een andere, meer gelijkwaardige wijze en op basis van 
wederkerigheid bij te dragen aan het grote geheel. Hierin staat eigen verantwoordelijkheid centraal. 
Onze intentie is zeker niet om géén belasting meer te betalen, maar bewust bij te dragen op basis 
van redelijkheid en billijkheid. Wij streven naar keuzevrijheid om zelf te bepalen aan welke soort 
belasting men bij wil dragen. 
 
De Belastingdienst heeft het afgelopen jaar structureel bezwaren en WoB-verzoeken van soevereine 
mensen gekregen. 
 
7. Ik heb een hypotheek, verandert er daarmee iets?  
 
Het is jouw keuze om iets te veranderen aan. jouw proces van hypotheek betalen. Er hoeft dus niets 
te veranderen zolang jij dit niet wenst en je behoudt het recht om in je huis te blijven wonen.  
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Wat je wel kan doen, als je na stap 3 soeverein bent geworden, is eens bij je hypotheekverstrekker 
na te vragen of zij de door jou en de bank ondertekende originele geld leenovereenkomst of 
hypotheekovereenkomst aan je kunnen overleggen. Als zij dat niet kunnen, zou je jezelf kunnen 
afvragen of je overeenkomst mogelijk in een ‘bundel’ is verkocht aan een handelaar in 
hypotheekovereenkomsten (andere bank of beleggingsinstelling). Wanneer zij deze door jou en hen 
ondertekende overeenkomst niet kunnen tonen, kan je ons om informatie en advies vragen. 
 
Let op: Hiermee wordt niet de hypotheekakte bedoeld, dit is een ander document en hier niet van 
toepassing. Deze akte is namelijk in het bezit van de notaris. 
 
Een aantal soevereine mensen hebben aangifte gedaan bij de politie van diefstal, oplichting, fraude 
en valsheid in geschrifte met betrekking tot hun hypotheek. Hiermee wordt gedoeld op het door de 
banken uit het ‘niets’ gecreëerde geld in het kader van hypotheekverstrekking. Wij kunnen je 
hierover meer informatie verstrekken wanneer je een procedure overweegt. Er is binnen de 
soevereine mens een groep actief die de mogelijkheden op dit gebied grondig onderzoekt, samen 
met deskundigen van buiten. 
 
7. Hoe zit het met mijn ziektekostenverzekering?  
 
Uiteraard ben je vrij om je huidige ziektekostenverzekering ongewijzigd te voort te zetten. Bij de 
invoering van de Zorgwet is bepaald dat iedere Nederlander verplicht is een zorgverzekering te 
hebben en is daarvoor premieplichtig. 
 
Je kunt overwegen om je elders te verzekeren. Artabana is hierbij het overwegen waard.  
 
Je kan je aanmelden bij Artabana Nederland, een coöperatieve ´verzekering´, waarbij je zelf bepaalt 
welke zorg je gedekt wil hebben. Via de website is er de mogelijkheid om je aan te sluiten bij een 
groep in jouw postcodegebied. 

 
Een andere keuze kan zijn om te overwegen om je zorgverzekering op te zeggen. Hou hierbij 
rekening met een opzegtermijn die de meeste ziektekostenverzekeraars in hun voorwaarden hebben 
opgenomen. Wanneer je besluit per direct niet langer de premie te voldoen zal  je na verloop van tijd 
aanmaningen ontvangen en uiteindelijk een deurwaarder op bezoek krijgen. 
 
8. Ik heb een andere nationaliteit dan de Nederlandse; kan ik hier soeverein worden?  
 
Helaas is dit nog niet mogelijk. Voorwaarde is dat je ingezetene van Nederland bent om hier 
soeverein te kunnen worden.  
 
Met een dubbele nationaliteit (waaronder de Nederlandse) is het wel mogelijk in Nederland 
soeverein te worden. Je soevereine status geldt uitsluitend in Nederland. 
 

Door de actieve inzet van Belgen is het is inmiddels mogelijk om ook in België soeverein te worden.  
 
9. Ik woon in het buitenland, maar heb de Nederlandse nationaliteit. Kan ik ook mijn soevereiniteit 
opeisen?  
 
Dat kan, maar die soevereiniteit geldt alleen in Nederland, dus niet voor het land waar je woont. Via 
een verkorte stap 1, claim je jouw naam bij de gemeente Den Haag. Wij hebben hiervoor een 
speciale brief. Voor nadere informatie kun je contact met ons opnemen. 
 

https://www.artabana.nu/
https://www.artabana.nu/
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10. Ik heb geen vaste woon- of verblijfplaats en/of sta niet ingeschreven in het GBA van een 
gemeente. Kan ik ook mijn soevereiniteit opvragen?  
 
Zeker kan dat. Je stuurt dan dezelfde brief als beschreven in vraag 9 naar Den Haag. Neem even 
contact met ons op voor de inhoud van deze brief. 
 
11. Kan ik voor mijn minderjarige kind ook de soevereiniteit opeisen?  
 
Je kunt namens je kind zijn/haar naam claimen (stap 1 en 2), niet zijn/haar soevereiniteit. Hiervoor 
ontstaan pas mogelijkheden wanneer zij/hij 18 jaar is. Uiteraard uitsluitend uit vrije wil.  
 
12. Wat zijn de nadelen van het soeverein worden?  
 
In juridische zin zijn er geen nadelen te noemen. Naast het juridische proces is soevereiniteit een 
levensvisie, die ook in sociaal-emotioneel opzicht aandacht vraagt. De verandering van een oud naar 
een nieuw paradigma vraagt verantwoordelijkheid, geduld, bewustwording, groei en verandering. 
Soeverein mens ‘worden’ is anders dan soeverein ‘zijn’ en soeverein leven in de alledaagse praktijk.  
 
13. Kan ik alle post, die aan mij gericht is met alleen hoofdletters in de adressering, negeren en 
terugsturen met de melding ‘ niet bekend op dit adres’.  
 
Het is belangrijk dat je jouw soevereiniteit formeel bekend maakt, organisaties zorgvuldig informeert 
omtrent het feit dat je jouw naam geclaimd hebt en hiermee de soevereine status hebt verkregen. 
Reageer bij financiële verzoeken vanuit de overheid (‘aanslagen’, bekeuringen en rekeningen) met de 
bijbehorende bezwaarbrieven en WOB-verzoeken 
 
Wanneer organisaties na volledige afhandeling van je bezwaarschriften blijven volharden door je aan 
te schrijven als ‘natuurlijke persoon’, dan kan je deze post wanneer je de procedure zorgvuldig hebt 
gevolgd ongeopend terugsturen. Vraag bij twijfel ons om advies. 
 
14. Wat te doen als je soeverein bent en aangehouden wordt door de politie? 
 
Wanneer je het volledige proces van soevereiniteit hebt doorlopen, ben je in theorie niet langer 
verplicht om jezelf te legitimeren. Nadrukkelijk stellen we ‘ in theorie’. Als je er geen bezwaar tegen 
hebt om een identificatiedocument (waarop ‘rijks eigendom’ staat) te laten zien, kan dat uiteraard.  
Het is verstandig om vooraf, alvorens in gesprek te gaan, de agent om zijn naam en 
legitimatienummer te vragen en hem te informeren over het feit dat je het inhoudelijke gesprek zal 
opnemen op een memorecorder/filmcamera. Zorg ervoor dat je altijd een geluidsopnameapparaatje 
bij je hebt. Wij adviseren om de naam van de dienstdoende agent altijd op te schrijven. 
 
In tweede instantie overhandig je de agent een verklaring waarmee je jouw soevereiniteit geclaimd 
hebt bij zijn hoogste baas (staatshoofd). Wanneer de zaak desondanks erop uit dreigt te draaien dat 
je mee moet naar het politiebureau, kun je de zaak eventueel ontkrachten door aan te bieden wel de 
ID van je Natuurlijke Persoon te willen tonen, maar zeg er nadrukkelijk bij dat jij dit niet bent!!! 
 
En nu de agent daar genoegen mee moet nemen, schrijf je ook het kenteken van de politiewagen op. 
Thuisgekomen, stel je een keurig briefje op voor de hoofdcommissaris van het politierayon, 
informeert hem over de situatie en gang van zaken en dient hierbij eveneens een rekening in 
conform het Kostenschema, dat je krijgt bij stap 3. Je ontvangt bij dat Kostenschema een document 
met de juiste vragen die je kan stellen aan overheidsambtenaren. 
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Wereldburger Paspoort 
 
Via de Amerikaanse World Government Organization kun je een "Wereldburger Paspoort" 
aanvragen. Een reisdocument voor 'statenlozen' dat, hoewel ondersteunt door de Universele 
Verklaring van de Mensenrechten, na veertig jaar nog altijd geen volwaardige status geniet. In de 
ongeveer 150 landen die het paspoort erkennen, wordt het document nog steeds 'per geval' 
bekeken. 
 
15. Ik moet mijn paspoort/ID-bewijs verlengen, maar wil geen vingerafdrukken afgeven. Wat moet 
ik doen?  
 
Er is een groeiend aantal mensen in Nederland dat weigert vingerafdrukken te geven. Je kunt 
hieromtrent actuele ontwikkelingen op internet en/of andere media volgen. 
 
Op dit moment zijn vingerafdrukken voor een identiteitsbewijs of paspoort nog verplicht. Als je als 
soeverein mens zo'n ID voor je ‘ Natuurlijke Persoon’ wilt hebben, ontkom je hier nog niet aan. Er 
wordt gewerkt aan het weer afschaffen van de verplichte vingerafdruk voor de ID-kaart. Voor het 
paspoort zal het verplicht blijven. 
 
De toekomst zal leren hoeveel waarde ons afschrift van de geboorteakte in de praktijk gaat hebben. 
 
16. Wat zijn mijn plichten als soeverein mens?  
 
In de laatste stap van het claimen van je soevereiniteit schrijf je in de soevereiniteitsverklaring aan 
het staatshoofd, dat je zult handelen in de geest van:  
 

Het Handvest van Compassie (2009) 

Het Handvest van de Aarde (2000)  

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (UVRM 1789/1948)en EVRM  
 
17. Hoe komt het dat nummers in de registerlijst op internet ontbreken?  
 
Dit kan een paar redenen hebben: 
 
- In het recente verleden registreerden mensen zich om diverse redenen weleens dubbel.  
 
Na verloop van tijd zijn alle dubbele registraties verwijderd. Nadeel is dat die nummers definitief weg 
zijn van de lijst. De mogelijkheid om je meer dan eenmaal met dezelfde naam te registreren is 
geblokkeerd. 
 
- Sommige mensen vinden het leuk om het systeem uit te testen of ons een beetje te plagen, door 
zich te registreren met onzin, zoals abc, def, of duidelijk verzonnen namen … Deze creatieveling en 
verwijderen we ook van de lijst.  
 
- Dan zijn er nog heel wat mensen die bezig zijn met stap 1 of zich wel geregistreerd hebben, maar 
niet actief zijn. Die zijn dan (nog) niet zichtbaar op het internetregister. 
 
18. Hoe zit het met de leerplicht voor mijn kind)eren, als ik eenmaal soeverein ben?  
 
Het is een misvatting dat onze kinderen onder de leerplicht vallen. Het is de overheid, die de plicht 
heeft om onze kinderen onderwijs aan te bieden; dat wordt met ‘leerplicht’ bedoeld. Wij hebben 

https://www.iofc.nl/sites/nl.iofc.org/files/media/document/ha/handvest_voor_compassie_0.pdf
http://www.geweldloosactief.nl/web200N.03.html
https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens
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vervolgens het recht om hiervan al dan niet gebruik te maken. Toch handelt de overheid alsof het 
ook onze plicht is, om onderwijs te ontvangen. 
 
Als je kind nog niet in het onderwijssysteem zit, kan je het thuisonderwijs geven. Daar zijn door de 
overheid wel voorwaarden aan verbonden, die je op internet kan vinden. 
 
Zit je kind eenmaal in het onderwijssysteem, dan maakt de overheid het je lastiger om zelf onderwijs 
te realiseren. In de praktijk krijg je te maken met leerplichtambtenaren. 
 
Er bestaat een mogelijkheid om hiertegen in bezwaar te gaan. Dit vraagt een lange adem.  
Hierin dient uiteraard te allen tijden het belang van het kind centraal te staan.  
 
19. Hoe zit het met de ´scheiding ´van mijn ´natuurlijke persoon´ en ik als Mens van Vlees en 
Bloed?  
 
Wanneer je in de toekomst geen post op je huisadres meer wil ontvangen voor jouw ‘natuurlijke 
persoon’, is het volgende van belang. De gemeente Utrecht heeft de vestiging op het adres 
Cremerstraat 247 van ‘natuurlijke personen’ geblokkeerd. Wel bestaat de mogelijkheid om dit adres 
op te geven als ‘correspondentieadres’. Al jouw post wordt dan in het vervolg daar bezorgd en met 
ons kun je afspraken maken over ophalen en/of toezenden van die post. Je moet dan zelf alle 
organisaties die contact hebben met jouw ‘natuurlijke persoon’ op de hoogte stellen van het nieuwe 
correspondentieadres.  
 
20. Wat zijn de gevolgen binnen huwelijk/relatie wanneer mijn partner soeverein is en ik hier niet 
voor kies?  
 
Wanneer één van beide partners soeverein wordt, hoeft dit in principe geen gevolgen te hebben 
voor de andere partij. 
 
Wanneer er sprake is van financiële schulden en problemen, kan dit bijvoorbeeld binnen een relatie 
(huwelijk in gemeenschap van goederen en/of samenlevingscontract, ook zelfs wanneer er sprake is 
van huwelijkse voorwaarden), wel (in)directe gevolgen hebben voor een partner. In de praktijk is 
soevereiniteit een schild gebleken voor schuldeisers en belastingdienst. Wanneer de soevereine 
mens niet langer te traceren is of er stelselmatig geen betalingen geschieden, kan de partner 
hiermee echter ongevraagd wel lastiggevallen worden. 
 
Het sociaal-emotionele aspect vraagt hier extra aandacht. 


