
Besluit Algemene Rechtspositie Politie (BARP) Art. 9
Politie belooft trouw in de volgende volgorde aan Kroon, Grondwet en de wetten van ons land (i.e. Nederland) 

Vraag 1) 
Bent u hier als vertegenwoordiger van de Kroon en bent u trouw aan de Grondwet?
Vraag 2) 
Wilt u zich aub identificeren?
(noteer functie, volledige naam en id-nummer)

Vraag 3) 
U bent op de hoogte van de inhoud van Grondwet Art. 94?

Vraag 4) 
U bent op de hoogte van …?:
– de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM – getekend door de Nederlandse Staat)
– het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR – getekend door de Nederlandse Staat)
– het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM – bindend voor alle lidstaten)

Vraag 5)
Erkent u dat ik een mens ben?

Opmerking 1)
Ik accepteer uw eed van trouw aan de Kroon, Grondwet en de wetten van Nederland.

Opmerking 2)
U bent op de hoogte van het feit dat elke mens vrij is, vrij is van elk contract, het recht op een eigen nationaliteit heeft, 
het recht op het hebben van een persoon voor de wet heeft en het recht te gaan en staan waar de mens dat wil (in eigen 
land en buitenland) op basis van UVRM art. 1, 4, 6, 13 en 15; IVBPR art. 1, 8, 12 en 16; EVRM art. 2, 4 en 5.

Opmerking 3) 
Op basis van het voorgaande weet u dat ik vrij ben te gaan en staan waar ik wil en deel ik u mede dat ik nu geen 
aanspraak wens te maken op het recht van het hebben van een persoon voor de wet.
Elke andere vorm van wetgeving waar u vanuit uw functie (als vertegenwoordiger van de Kroon die mede trouw 
gezworen heeft aan de Grondwet) en staatsburgerschap wel onder valt, daar ben ik dus van vrijgesteld.

Opmerking 4) 
Indien u vanuit uw functie als vertegenwoordiger van de Kroon die mede trouw gezworen heeft aan de Grondwet echter 
toch een contract met mij aan wilt gaan, dan vindt u hierbij de volgende basis voorwaarden (waaraan te allen tijde extra 
voorwaarden toegevoegd kunnen worden) voor het aangaan van een contract tussen u en mij.
(overhandig BijlCode1)

Opmerking 5)
Ik verlaat nu deze bijeenkomst, mocht u besluiten een contract met mij aan te willen gaan vanuit uw functie als 
vertegenwoordiger van de Kroon die mede trouw gezworen heeft aan de Grondwet, dan kunt u mij vinden op dit adres:
(overhandig eventueel kaartje met adresgegevens)

Opmerking 6)
Dank u wel voor uw tijd en een fijne dag verder nog.

Indien desbetreffende diender je weigert te laten gaan en dreigt met woorden danwel wapens, zeg dan het volgende:

Opmerking 7)
Ik volg uw orders onvrijwillig en onder dwang op, wat een overtreding is van UVRM art. 20
Wilt u daarom zo vriendelijk zijn het volgende formulier (BijlCode2) in drievoud in te vullen en te ondertekenen?



Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augusutus 1815

Grondwet (Gw) Art. 94
Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing indien deze toepassing niet verenigbaar is met een 
ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

D  e Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM  )  

Art.   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.

Art.   4  
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Art.   6  
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Art.   13  
1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.

Art.   15  
1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te 
veranderen.

Art.   20  
1. Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR)

Art.   1  
1. Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun politieke status en streven 
zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na.

Art.   8  
1. Niemand mag in slavernij worden gehouden; slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
2. Niemand mag in horigheid worden gehouden.

Art.   12  
1. Een ieder die wettig op het grondgebied van een Staat verblijft, heeft, binnen dit grondgebied, het recht zich vrijelijk te verplaatsen 
en er zijn verblijfplaats vrijelijk te kiezen.

Art.   1  6  
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

H  et Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM  )  

Art.   2  
Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet.

Art.   4  
Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.

Art.   5  
Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid.



BijlCode1

Bij deze is de Kroon (van het Koninkrijk der Nederlanden) en haar onderdanen en dienders 
medegedeeld en worden zij geacht op de hoogte te zijn van het volgende:

1) Elke keer dat ik vanaf nu en daarmee onrechtmatig door een vertegenwoordiger van de Kroon aangehouden wordt 
breng ik desbetreffende persoon danwel de Kroon een bedrag in rekening dat op dat moment gelijk staat aan de waarde 
van 25 kilogram goud*.

* Dit bedrag is mede gebaseerd op het feit dat het naast de weg zetten een gevaar is voor mijn leven, ondanks dat er eigenlijk geen prijs te zetten valt 
op een mensenleven

2) Voor het onrechtmatig betreden van mijn privé eigendom (waaronder ook verstaan wordt het aanraken van  mijn 
privé eigendom) door een vertegenwoordiger van de Kroon breng ik desbetreffende persoon danwel de Kroon per keer 
een bedrag in rekening dat op dat moment gelijk staat aan de waarde van 500 gram goud.

3) Voor het per ongeluk of met voorbedachte rade toebrengen van schade aan mijn privé eigendom door een 
vertegenwoordiger van de Kroon breng ik desbetreffende persoon danwel de Kroon een bedrag in rekening dat op dat 
moment gelijk staat aan de waarde van 2.500 gram goud.

4) Voor het per ongeluk of met voorbedachte rade toebrengen van fysiek letsel aan, aanraken van of ter dood brengen 
van mij of één of meerdere van mijn mede inzittenden door een vertegenwoordiger van de Kroon breng ik 
desbetreffende persoon danwel de Kroon een bedrag in rekening dat op dat moment gelijk staat aan de waarde van 
1.250 kilogram goud.

5) Voor elke minuut dat ik in hechtenis genomen ofwel gevangen genomen ben danwel lichamelijk van mijn 
bewegingsvrijheid beroofd wordt door een vertegenwoordiger van de Kroon breng ik desbetreffende persoon danwel de 
Kroon een bedrag in rekening dat op dat moment gelijk staat aan de waarde van 25 kilogram goud.

6) Voor elke minuut dat ik staande gehouden wordt door een vertegenwoordiger van de Kroon breng ik desbetreffende 
persoon danwel de Kroon een bedrag in rekening dat op dat moment gelijk staat aan de waarde van 250 gram goud.

7) Voor elke vraag die mij gesteld wordt waarop een antwoord geëist wordt onder dreiging of elke willekeurige 
bedreiging van represailles door een vertegenwoordiger van de Kroon breng ik desbetreffende persoon danwel de 
Kroon een bedrag in rekening dat op dat moment gelijk staat aan de waarde van 1.250 gram goud.

8) Mocht er een situatie ontstaan (zijn) die nog niet hierboven beschreven is als gevolg van enig soort interventie/gedrag 
door een vertegenwoordiger van de Kroon richting mijzelf, heb ik het recht desbetreffende persoon danwel de Kroon 
een ter plekke nader vast te stellen bedrag in rekening te brengen. Wordt ik in dat recht belemmerd, dan zal het in 
rekening te brengen bedrag minimaal gelijk gesteld zijn aan de op dat moment aan 25 kilogram goud gelijk staande 
waarde.

Ter informatie: Op moment van creatie van dit document was de waarde van 250 gram goud ongeveer gelijk aan €10.000,-



BijlCode2-2

Verklaring tot Kennisname

Ik ........................... (voornaam) ........................... (achternaam) Nederlands Staatsburger, ten tijde van het 

ondertekenen van dit document in functie als  ........................... (functie) geïdentificeerd als ........................... 

(ID-nummer), daarmee dienst doende als vertegenwoordiger van de Kroon en tevens trouw zijnde aan de 

Statuten van het Koninkrijk der Nederlanden en de Nederlandse Grondwet.

Ik verklaar hierbij dat ........................... (voornaam) van de familie ........................... (achternaam) mij 

geïnformeerd heeft een Soevereine mens van vlees en bloed te zijn, mij gewezen heeft op zijn universele 

rechten als mens, mij een kopie van formulier BijlCode1 heeft overhandigd en mij te verstande heeft gegeven 

onvrijwillig en onder dwang mijn orders op te volgen.

Zo geschiedde en getekend op …... (dag) ........................... (maand) 20...... (jaar):

......................................................

(Handtekening)

Voor ontvangst getekend:

........................... (voornaam) van de familie ........................... (achternaam)



BijlCode2-3

Verklaring tot Kennisname

Ik ........................... (voornaam) ........................... (achternaam) Nederlands Staatsburger, ten tijde van het 

ondertekenen van dit document in functie als  ........................... (functie) geïdentificeerd als ........................... 

(ID-nummer), daarmee dienst doende als vertegenwoordiger van de Kroon en tevens trouw zijnde aan de 

Statuten van het Koninkrijk der Nederlanden en de Nederlandse Grondwet.

Ik verklaar hierbij dat ........................... (voornaam) van de familie ........................... (achternaam) mij 

geïnformeerd heeft een Soevereine mens van vlees en bloed te zijn, mij gewezen heeft op zijn universele 

rechten als mens, mij een kopie van formulier BijlCode1 heeft overhandigd en mij te verstande heeft gegeven 

onvrijwillig en onder dwang mijn orders op te volgen.

Zo geschiedde en getekend op …... (dag) ........................... (maand) 20...... (jaar):

......................................................

(Handtekening)

Voor ontvangst getekend:

........................... (voornaam) van de familie ........................... (achternaam)



BijlCode2-1

Verklaring tot Kennisname

Ik ........................... (voornaam) ........................... (achternaam) Nederlands Staatsburger, ten tijde van het 

ondertekenen van dit document in functie als  ........................... (functie) geïdentificeerd als ........................... 

(ID-nummer), daarmee dienst doende als vertegenwoordiger van de Kroon en tevens trouw zijnde aan de 

Statuten van het Koninkrijk der Nederlanden en de Nederlandse Grondwet.

Ik verklaar hierbij dat ........................... (voornaam) van de familie ........................... (achternaam) mij 

geïnformeerd heeft een Soevereine mens van vlees en bloed te zijn, mij gewezen heeft op zijn universele 

rechten als mens, mij een kopie van formulier BijlCode1 heeft overhandigd en mij te verstande heeft gegeven 

onvrijwillig en onder dwang mijn orders op te volgen.

Zo geschiedde en getekend op …... (dag) ........................... (maand) 20...... (jaar):

......................................................

(Handtekening)

Voor ontvangst getekend:

........................... (voornaam) van de familie ........................... (achternaam)


