
 
 
 
 
 

Voorwoord: 
Eisengrind Consulting zet zich in voor het behoud van menselijke en sociale 
verworvenheden. Voorkomen moet worden dat de samenleving afglijdt naar 
achterlijk gedrag. 
 
Daarom hebben we een Vreemdelingenhandvest nodig. Alle sociale en rechtvaardige organisaties 
worden opgeroepen om deel te nemen aan de ontwikkeling en toekomstige proclamatie. Het 
scheppingsproces is al begonnen. Van elke legataris wordt een bijdrage gevraagd. Na de Arkship lands, 
zal een historische ontmoeting van alle erfenissen plaatsvinden. Op deze bijeenkomst committeren de 
deelnemende organisaties zich aan het Vreemdelingenstatuut. Zich bewust van de verantwoordelijkheid 
van onze aardmetalen broeders en zusters. Uw offer voor een toekomst van de mensheid zal nooit 
vergeten worden. 
 
 
Belangrijke informatie 
Het Vreemdelingenhandvest is gebaseerd op wetteksten die op aarde geldig waren. Dit is slechts de 
eerste versie van het Handvest. Discussies over de vormgeving van de definitieve versie van het 
Vreemdelingenstatuut zijn welkom en zullen plaatsvinden op de volgende Discord Server: 
https://discord.gg/fwWaByg 
______________________________________________________________________________ 

 
Handvest van Alioth 

 
❖ Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (wijziging van het huidige Handvest van de 

rechten van de mens van de VN) 
 

➢ Artikel 1 
■ Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn 

begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest 
van broederschap te gedragen.  
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➢ Artikel 2 

■ Eenieder heeft recht op alle rechten en vrijheden die in deze 
verklaring zijn vermeld, zonder onderscheid van welke aard dan ook, zoals ras, 
huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, 
organisatorische verwantschap of sociale afkomst, vermogen, geboorte of andere 
status. Bovendien mag geen onderscheid worden gemaakt op basis van de 
politieke, juridische of intergalactische positie van de planeet of het territorium 
waartoe een persoon behoort, of die persoon nu onafhankelijk, trustee, 
zelfbesturend of anderszins beperkt in zijn soevereiniteit is. 

 
➢ Artikel 3 

■ Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.  
 

➢ Artikel 4 
■ Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel 

in iedere vorm zijn verboden.  
 

➢ Artikel 5 
■ Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, 

onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.  
 

➢ Artikel 6 
■ Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden 

voor de wet.  
 

➢ Artikel 7 
■ Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke 

bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen 
iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een 
dergelijke achterstelling.  

 
➢ Artikel 8 

■ Eenieder heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte bij de bevoegde 
rechterlijke instanties tegen handelingen die een inbreuk vormen op zijn 
grondrechten uit hoofde van de Grondwet of de wet. 

 
➢ Artikel 9 

■ Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of 
verbanning.  

 
➢ Artikel 10 

■ Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling 
van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het 
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vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het 
bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde 
strafvervolging.  

 
➢ Artikel 11 

■ (1) Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor 
onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen 
wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn 
verdediging, zijn toegekend.  

■ (2) Aan niemand mag een veroordeling worden opgelegd voor een handelen of 
nalaten dat niet strafbaar was volgens het interne organisatorische of 
intergalactische recht ten tijde van het handelen of nalaten. Evenzo mag geen 
zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het plegen van het 
strafbare feit dreigde te worden opgelegd. 

 
➢ Artikel 12 

■ Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke 
aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige 
aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of 
aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.  

 
➢ Artikel 13 

■ (1) Eenieder het recht heeft zich vrij te verplaatsen binnen het door zijn organisatie 
geclaimde gebied en zijn woonplaats te kiezen.  

■ (2) Iedereen heeft het recht om elke planeet te verlaten, ook de zijne, en terug te 
keren naar zijn planeet. 

 
➢ Artikel 14 

■ (1) Eenieder heeft het recht asiel aan te vragen en te genieten van vervolging.  
■ (2) Dit recht kan niet worden uitgeoefend in geval van strafvervolging die 

daadwerkelijk het gevolg is van niet-politieke misdrijven of van handelingen die in 
strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van het Handvest van Alioth. 

 
➢ Artikel 15 

■ (1) Eenieder heeft recht op lidmaatschap van een organisatie.  
■ (2) Niemand mag willekeurig van zijn organisatorische banden worden beroofd, 

noch het recht worden ontzegd om zijn organisatorische banden te wijzigen. 
 

➢ Artikel 16 
■ (1) Mannen en vrouwen die in staat zijn te trouwen, hebben het recht te trouwen 

en een gezin te stichten zonder beperkingen op grond van ras, organisatie of 
godsdienst. Zij hebben gelijke rechten in het huwelijk, tijdens het huwelijk en bij 
ontbinding. 

■ (2) Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige 
toestemming van de aanstaande echtgenoten.  
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■ (3) Het gezin is de natuurlijke basiseenheid van de 
samenleving en heeft recht op bescherming. 

 
➢ Artikel 17 

■ (1) Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen.  
■ (2) Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.  

 
➢ Artikel 18 

■ Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht 
omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede 
de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn 
particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen 
ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de 
geboden en voorschriften.  

 
➢ Artikel 19 

■ Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de 
vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen 
en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en 
door te geven.  

 
➢ Artikel 20 

■ (1) Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.  
■ (2) Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.  

 
➢ Artikel 21 

■ (1) Eenieder heeft recht op rechtstreekse deelneming aan of deelneming aan het 
beheer van openbare aangelegenheden door middel van vrij gekozen 
vertegenwoordigers. 

■ (2) Eenieder heeft recht op gelijke toegang tot een openbaar ambt. 
■ (3) De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze 

wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen 
worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime 
stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen 
verzekert.  

 
➢ Artikel 22 

■ Eenieder heeft als lid van de samenleving recht op sociale zekerheid en op de 
economische, sociale en culturele rechten die voor zijn waardigheid en voor de 
vrije ontwikkeling van zijn persoonlijkheid absoluut noodzakelijk zijn, en wel door 
middel van actie en intergalactische samenwerking, waarbij rekening wordt 
gehouden met organisatie en middelen. 

 
➢ Artikel 23 
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■ (1) Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, 
op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op 
bescherming tegen werkloosheid.  

■ (2) Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke 
arbeid.  

■ (3) Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige 
beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke 
beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden 
aangevuld.  

■ (4) Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan 
te sluiten ter bescherming van zijn belangen.  

 
➢ Artikel 24 

■ Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke 
beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.  

 
➢ Artikel 25 

■ (1) Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de 
gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen 
voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke 
sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, 
ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis 
aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk 
van zijn wil.  

■ (2) Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al 
dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.  

 
➢ Artikel 26 

■ (1) Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat 
het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. 
Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden 
gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de 
begaafdheid bezit.  

■ (2) Eenieder heeft als lid van de samenleving recht op sociale zekerheid en op de 
economische, sociale en culturele rechten die voor zijn waardigheid en voor de 
vrije ontwikkeling van zijn persoonlijkheid absoluut noodzakelijk zijn, en wel door 
middel van actie en intergalactische samenwerking, waarbij rekening wordt 
gehouden met organisatie en middelen. 

■ (3) Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van 
opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.  

 
➢ Artikel 27 

■ (1) Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van 
de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan 
wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.  
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■ (2) Een ieder heeft het recht op de bescherming van de 
geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een 
wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft 
voortgebracht.  

 
➢ Artikel 28 

■ Eenieder heeft recht op een sociale en intergalactische orde waarin de in deze 
Verklaring afgekondigde rechten en vrijheden ten volle kunnen worden 
verwezenlijkt. 

 
➢ Artikel 29 

■ (1) Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en 
volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.  

■ (2) In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts 
onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel 
uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de 
rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde 
eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een 
democratische gemeenschap.  

■ (3) Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd 
met de doelstellingen en beginselen van het Handvest van Alioth. 

 
➢ Artikel 30 

■ Niets in deze verklaring mag worden geïnterpreteerd als een toekenning aan 
organisaties, groepen of personen van enig recht om enige activiteit uit te oefenen 
of enige handeling te verrichten met het oog op het wegnemen van de rechten en 
vrijheden die in deze verklaring zijn vermeld. 

 
 

❖ Verklaring betreffende de geldigheid van algemene rechtsbeginselen en -opvattingen tussen de 
rechtsvakken van het nieuwe intergalactische recht 

 
➢ De leden van het Vreemdelingenhandvest verklaren de volgende rechtsbeginselen geldig. 

 
Overzicht: 

 
■ pacta sunt servanda / De contracten moeten in acht worden genomen 
■ lex specialis derogat legi generali - lex posterior deroga / Bijzondere wet 

Schendingen Algemeen recht  
■ venire contra factum proprium / bescherming van vertrouwen  
■ adducem praedam, qui occurit prior / Eerst komen, eerst bediend 

● Right of Land Claim 
● Right of Mining Claim 

■ nulla poena sine lege / Geen straf zonder wet 
■ nulla poena sine lege scripta / wettelijke reserve 
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■ nulla poena sine lege certa / vereiste van vaststelling 
■ nulla poena sine lege praevia / niet-retroactiviteit  
■ nulla poena sine lege stricta / verbod op analogie 

 
 

❖ Verklaring betreffende de vreedzaamheid en de samenwerking bij ongevallen 
 

➢ Leden van deelnemers aan het Vreemdelingenhandvest, alsmede de lidorganisaties zelf, 
verklaren dat zij geschillen met andere deelnemers of hun gezinsleden vreedzaam zullen 
beslechten. Dit kan geschieden door bemiddeling of door een beroep te doen op de 
rechter overeenkomstig dit Handvest.  

 
➢ Leden van het Vreemdelingenhandvest verlenen redelijke bijstand aan andere leden en 

hun families voor 
 

■ Hongersnood, 
■ levensbedreigend watertekort, 
■ Roofdieren van piraten, 
■ Ongevallen, 
■ Strengen, 
■ Ruimteschepen zonder manoeuvreerbaarheid. 

 
➢ Hulp is redelijk als deze kan worden verleend zonder gevaar voor de eigen fysieke 

integriteit, rekening houdend met de algehele situatie. 
 
 

❖ Orde van de Interprofessionele Veiligheidsraad 
 

➢ Alle organisaties van het Vreemdelingenhandvest sturen vertegenwoordigers naar de 
Intergalactische Raad (voorheen VN). 

➢ De Intergalactische Raad kiest de Veiligheidsraad. 
➢ De Interprofessionele Veiligheidsraad neemt vredeshandhavende maatregelen en kan 

resoluties en actieve militaire mandaten uitvaardigen. 
  
 

❖ Aliother Planetaire en ruimte oorlogsvolgorde 
➢ is gebaseerd op het Haags Wetboek van Landoorlog en dient ter bescherming van de 

niet-betrokkenen bij gewapende conflicten, in het bijzonder burgers. 
 

 
❖ Regels voor de Interprofessionele Rechtbank (met verschillende taalafdelingen) 

 
➢ De leden van het Vreemdelingenhandvest verklaren dat u te allen tijde de beslissingen 

van de Rechtbanken zult erkennen en naleven. 
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➢ Mensenrechten-, straf- en civiele rechtbanken. 
 

➢ De juryleden zijn afkomstig uit alle moedertalen. 
 

➢ De samenstelling van de kamers is afhankelijk van de samenstelling van de deelnemers 
aan een procedure. 

 
➢ Geschillen tussen particulieren kunnen worden beslecht door alleensprekende rechters. 

 
➢ Bij geschillen tussen organisaties wordt voor elke deelnemende organisatie een rechter 

benoemd. Dan is er nog de voorzittende rechter. 
 

➢ De processtatus van organisaties voor hun burgers is te allen tijde toegestaan. 
 

➢ In strafzaken wordt de zaak behandeld door een kamer van drie rechters. 
 
 

❖ Intergalactisch strafrecht (gebaseerd op internationaal strafrecht)  
 

➢ De intergalactische strafrechtbank zal op verzoek misdaden vervolgen en 
bestraffen: 

 
■ het opzettelijk doden van personen van andere leden van het Handvest 

van Alioth 
■ Schendingen van de bijstandsplicht bij ongevallen 
■ Fraude op intergalactische schaal 

 
en ook 

 
■ volkerenmoord, 
■ misdaden tegen de menselijkheid, 
■ oorlogsmisdaden en 
■ het misdrijf van oorlog tegen agressie. 

 
➢ Geen toepassing van het rechtsbeginsel societas delinquere non potest / (alleen 

natuurlijke personen kunnen worden gestraft). 

 
 

❖ privaatrecht 
 

➢ In het intergalactisch burgerlijk recht dienen civielrechtelijke vorderingen tussen 
individuen en organisaties te worden rechtgezet door een redelijkheidsrechter die 
zich baseert op het handhaven van vrede. 
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