
Wereldpostvereniging 
Gedetailleerde geschiedenis: http://www.upu.int/faq/en/index.shtml 
De UPU (Wereldpostunie) in Bern, Zwitserland, is een uiterst belangrijke 
organisatie in de wereld van vandaag. Zij is bij verdrag opgericht. Geen natie kan als natie worden 
erkend zonder in internationale admiraliteit te zijn, om een forum te hebben dat alle naties gemeen 
hebben voor om handel te drijven en geschillen op te lossen. Dat is de reden waarom de USA onder 
de Articles of Confederatie niet als een land konden worden erkend. Elke staat (kolonie) was 
soeverein, met zijn eigen gewoonterecht, wat andere landen ervan weerhield om met de VS als natie 
in de internationale handel. Tegenwoordig is de internationale admiraliteit de privé-jurisdictie van 
het IMF, enz. de schuldeiser in het faillissement van vrijwel elke regering op aarde.  
 
De UPU opereert onder de autoriteit van verdragen met elk land in de wereld. Het is, als het ware als 
het ware, de opperheer of toezichthouder over de gemeenschappelijke interactie van alle landen in 
de internationale handel. Elk land heeft een postsysteem, en heeft ook wederzijdse bank- en 
handelsbetrekkingen relaties, waarbij allen binnen en onder de UPU vallen. De UPU is de nummer 
één op militair gebied (internationale admiraliteit is ook militair) contractverhuizer op de planeet. 
 
Om deze reden zou men alle belangrijke wettelijke en commerciële documenten moeten verzenden 
via het postkantoor in plaats van particuliere vervoerders, die firewalls zijn. Wij willen directe 
toegang tot de autoriteit - en de overeenkomstige beschikbaarheid van rechtsmiddelen - van de UPU. 
Bijvoorbeeld, als u post via het US Post Office en de US Postmaster biedt u niet de niet binnen 
eenentwintig (21) dagen de door u gevraagde oplossing biedt, kunt u de zaak voorleggen aan de 
UPU.  
Het inschakelen van de autoriteit van de UPU wordt automatisch ingeroepen door het gebruik van 
postzegels. Het gebruik van postzegels omvat het aanbrengen van postzegels op alle documenten 
(voor cloutdoeleinden, niet mailing) die we in het systeem willen invoeren. Zolang je een postzegel 
gebruikt (van welke soort dan ook) ben je in het spel. Als je tijd, middelen en de luxe hebt om iets te 
behandelen ruim voor het verstrijken van een bepaalde termijn, kunt u stempels gebruiken die u 
ideaal acht. De meest voorkeur verdienen stempels die zowel groot zijn als de meeste kleuren 
bevatten. In een noodsituatie situatie, of gewoon als zuinigheid een overweging is, is elke postzegel 
goed. Het gebruik van een postzegel met uw handtekening erop maakt u de postmeester voor dat 
contract.  
Wanneer je een postzegel op een document plaatst, schrijf dan je volledige naam over de postzegel 
hoek. De kleur inkt die u hiervoor gebruikt is afhankelijk van welke kleur het beste uitkomt tegen de 
kleuren in de stempel. Ideale kleuren om dit te doen zijn paars (royalty), blauw (oorsprong van de 
obligatie, degene die het contract heeft), en goud (konings edict). Vermijd rood ten koste van alles. 
Het is duidelijk dat als je een donkere, veelkleurige zegel hebt, wilt u geen paarse of blauwe inkt 
gebruiken, omdat uw handtekening niet zo goed tot zijn recht komt als u lichtere inkt gebruikt. 
Idealiter zou men kunnen beslissen over de beste kleur voor zijn handtekening en dan postzegels 
kopen die het beste passen bij zijn criteria en smaak. Hoewel een dollarzegel het beste is, is het een 
luxe, tenzij men er financieel goed voor staat. Anders, reserveer het gebruik van dollarstempels voor 
cruciale instrumenten, zoals reisdocumenten. De reden voor postzegels van twee cent te gebruiken is 
dat in de 19e eeuw het officiële posttarief voor de jure Postkantoor van de Verenigde Staten van 
Amerika was vastgesteld op twee (2) cent. Denk aan de oude uitdrukking "voeg uw twee cent 
waarde". Deze waarde zou in de meeste situaties ideaal moeten zijn. Gebruik postzegels op 



belangrijke documenten, zoals een cheque, reisdocumenten, papierwerk dat u in de rechtbank legt, 
enz. Waar u de stempel plaatst en hoeveel stempels u gebruikt, hangt af van het document. Op 
basisdocumenten en cheques, bijvoorbeeld, plaatst u een stempel in de rechterhoek van het 
instrument, zowel op de voorkant als op de achterkant. De rechterbenedenhoek van de voorzijde van 
een cheque, biljet of wisselbrief geeft de aansprakelijkheid aan. Bovendien is de 
rechterbenedenhoek van de achterzijde van het document de laatste positie op de pagina, zodat 
niemand iets kan endosseren (met een beperkte aantekening of anderszins) daarna. U wilt het 
laatste woord hebben. Als u slechts één stempel hebt, zet die dan op de plaats waar u geacht wordt 
te ondertekenen en zet er uw handtekening kruiselings overheen. Op het geval van een 
verkeersbewijs, bijvoorbeeld, zet een stempel in de rechterbenedenhoek waar u moet ondertekenen 
en uw handtekening dwars over het stempel moet zetten, schuin van linksboven naar rechtsonder.  
 
Zet dit ook op elk document dat van u uitgaat, zoals juridische documenten of contracten of andere 
belangrijke papieren en/of die tegen u komen, zoals gerechtelijke documenten en schuld 
incassobureaus: in goudkleurige inkt, pen uw sofi-nummer zonder streepjes in de rechterbovenhoek 
in de rechterbovenhoek van elke pagina van elk document. Dit is het edict van de koning dat u een 
levende ziel bent en geen bedrijfsfictie.  
Wanneer u een schuld betwist die u met de post hebt ontvangen, doe dan het gouden SS# zonder 
streepjes, het stempel met handtekening en zegel en over de voorkant van het document en schrijf 
schuin de volgende disclaimer in blauwe inkt. "Ik betwist deze schuld en alle aanspraken op 
contract in overeenstemming met 15 USC 1692 G."  

Een stempel zetten maakt u niet alleen tot postmeester van het contract, maar vormt een tegeneis. 
Het gebruik van de stempel op documenten stelt uw tegenstanders voor een probleem omdat hun 
jurisdictie ondergeschikt is aan die van de UPU, die u nu waarop u zich in uw voordeel beroept. Het 
resultaat in de praktijk van dit doen is dat wanneer degenen die weten van uw documenten met 
gesigneerde zegels, ze zich terugtrekken. Als ze dat niet doen, ga dan met de zaak naar de US 
Postmaster om af te rekenen. Als hij u niet voorziet van niet voorziet, ga dan naar de UPU om de zaak 
op te lossen.  
De landen waarvan de zegels het meest effectief zouden zijn om te gebruiken zijn China, Japan, de 
Verenigde Staten, en Groot Brittannië. Het gebruik van deze landen dekt zowel Oost als West. Echter, 
omdat de VS de man is die de Nieuwe Wereld Orde uitvoert, zou men het beste Amerikaanse 
postzegels gebruiken en we stellen voor een U.S. $.02 (2 cent zegel) te gebruiken, want dat was de 
laatst toegestane zegel was onder de naam Verenigde Staten van Amerika.  
Als u stempels plaatst op documenten die u bij de rechtbank indient, zet dan een stempel op de 
achterkant van elke pagina, in de rechterbenedenhoek ongeveer een halve centimeter van elke rand. 
Dan tekent u uw volledige naam in blauw, diagonaal van de linkerbovenhoek naar de rechter 
onderhoek. Let op Zorg ervoor dat er aan beide kanten van de stempel inkt op het papier zit.  
Plaats geen stempels op de voorkant van de rechtbankpapieren, want dat alarmeert de griffier. Door 
uw gesigneerde stempel op de rechterbenedenhoek te plaatsen voorkomt u beschadiging door een 
van de trucs van rechters dezer dagen.  
Een rechter kan uw papieren op zijn bank hebben, maar omgedraaid, zodat alleen de achterkant, die 
normaal blanco is op elke pagina, zichtbaar is. Als je dan naar je papieren vraagt. kan hij iets zeggen 
als, "Ja, ik heb uw papieren voor me liggen, maar ik kan niets vinden." Hij kan niets zien op de blanco 
kant van een bladzijde. Als je een gesigneerde stempel plaatst op de rechteronderhoek plaatst, kan 



een rechter zich niet met deze truc inlaten. Bovendien, als het gaat om gerechtelijke documenten, de 
voorkant is civiel en de achterkant is strafrechtelijk. Vervolgens verzegelt u met uw zegel (rechter 
duimafdruk in rode inkt) op de achterkant van uw gerechtelijke documenten. Uw rode duimafdruk 
moet aan de rechterkant komen, op of boven het stempel. Dit levert het bewijs dat u de 
geannuleerde verplichting op de civiele zijde bezit. Aangezien er geen aanslag voor strafrechtelijke 
vervolging, en u toont aan dat u de houder bent van de civiele aanslag bent, is er geen uitweg voor 
de rechtbank.Ook moet u in elk processtuk dat u indient, uw EIN-nummer [SS# zonder streepjes] met 
de hand schrijven in goud op de rechterbovenhoek van elke pagina, met de gesigneerde stempel op 
de achterkant. 
 Het gebruik van een notaris in combinatie met de postzegel (en soms Ambassade stempels) geeft je 
een voorrangsmechanisme. Alles is handel, en alle handel is contract. De meester van het contract is 
het postkantoor, en de UPU is de opperste overheerser van de handel, het bankwezen, en 
postsystemen van de wereld. Het gebruik van deze zegels op deze manier trekt de aandacht van 
diegenen in het systeem aan wie je je papierwerk geeft. Het maakt u de baas van dat postkantoor. 
Het gebruik van het stempel is vooral belangrijk als je te maken hebt met de grote spelers, zoals de 
FBI, CIA, Geheime Dienst, Financiën, enz. Zij begrijpen het belang van wat je doet. Veel vaak geven ze 
documenten terug aan iemand die deze aanpak gebruikt en zeggen, "Nog een prettige dag, meneer." 
Ze willen geen onaangename repercussies over zich heen krijgen.  
Als iemand je vraagt waarom je doet wat je doet, stel dan voor dat ze hun juridisch adviseur 
raadplegen voor de betekenis. Het is niet uw taak om de wet uit te leggen, noch om dingen uit te 
leggen zoals uw vrijstelling of verrekeningsrekening. Het systeem hangt ons op aan onze eigen 
woorden. We moeten hen geven het bewijs, de informatie, de contacten, en de wettelijke 
vaststellingen geven die ze nodig hebben om ons te veroordelen. De wijze woorden van Calvin 
Coolidge, de meest zwijgzame president in de Amerikaanse geschiedenis, zijn toepasselijk. Toen men 
hem vroeg waarom hij zo weinig sprak, antwoordde hij: "Ik ben nooit gekwetst door iets dat ik niet 
zei."  
Waar het op neerkomt is dat wanneer u een juridisch/commercieel document moet ondertekenen, u 
een stempel (zelfs een één (1) cent stempel) over waar u ondertekent en teken er schuin overheen. 
Laat de ontvanger omgaan met de betekenis en gevolgen van uw acties. Als u in een rechtszaak bent, 
of in enig stadium van een procedure (zoals een tenlastelegging, dagvaarding, klacht, of een andere 
vijandige ontmoeting met het systeem), doe dan onmiddellijk het volgende: 

1.Maak een kleurenkopie van alle documenten die u ontvangt, of scan ze in kleur in uw computer; 
2. Zet een stempel in de rechterbenedenhoek van de achterkant van elke pagina en zet uw 
handtekening en plaats de datum boven de stempel en uw gouden SS# zonder streepjes net boven 
de datum; verzegel het dan met een duimafdruk zegel in rode inkt en zorg ervoor dat zowel de 
stempel en uw diagonale handtekening. 
3. Schrijf uw burger servicenummer in goudkleurige inkt op de voorkant in de rechterbovenhoek van 
elke pagina; 
4. Als u een beëdigde verklaring heeft, zet dan ook een gesigneerde stempel in de rechterbovenhoek 
van de eerste pagina net onder het gouden SS# en in de rechterbenedenhoek van de achterkant van 
elke pagina; 
5. Maak een kleurenkopie van de documenten die u ontvangt, of scan ze in kleur in jouw computer 
 
 



ILLUSTRATIE VAN DE AFSTEMPELING 
Ik heb de poststempels "geannuleerd" door een poststempel aan te brengen in de rechter 
benedenhoek hoek van elke pagina (zie voorbeeld hieronder), en een handtekening in blauw 
diagonaal over de bovenkant van elke postzegel = afstempelen, en het SS# in goud in de 
rechterbovenhoek zonder streepjes voor identificatie door de postmeester en het aflossingsnummer, 
en onze naam onderaan de postzegel. Voor degenen die in de "county" zijn; gebruik uw grote zegel 
links van uw handtekening en overlap uw handtekening ten minste een kwart inch. Gebruik dan 
uw postmeesterzetel direct boven de zegel zoals afgebeeld. Als u uw groot zegel gebruikt, gebruik 
dan niet de rode rechter duimafdrukzegel. 

Post 
Meester 
Zegel 

j  SS# zonder streepjes 
 o  04/01/09 
    h |----------------| 
       n-   |                      |Rood 
           h |                      |Rechts 
              |e                    |duim 
              |   n                 |print 
              |       r              |zegel 
              |         y:           | 
                            d   
                               o 
                                   e 

Groot zegel john-henry: van de familie doe  

Als u een lichtgekleurd zegel van 2 cent kunt krijgen, zou dat ideaal zijn. Mensen die met dit proces 
bezig zijn geweest melden dat wanneer een goed geïnformeerde rechter, advocaat, of ambtenaar dit 
ziet, de zaken drastisch veranderen. Al deze personen weten wat postfraude is. Omdat het 
ondertekenen van de postzegel u de postmeester van het contract maakt, is iedereen die zich ermee 
bemoeit, knoeit met de post en pleegt postfraude. U kunt dan dagvaarden van het postkantoor 
vanwaar de brief werd gepost, of de US Postmaster General, of beiden), en hem laten uitleggen wat 
de regels zijn, onder ede voor afzetting of getuigenis in de openbare rechtszaal. Bovendien, wanneer 
u officiële communicatie ontvangt, heeft het meestal een rode-meter poststempel op de enveloppe 
in plaats van een geannuleerde postzegel. Deze handeling is postfraude. Als de enveloppe een rood 
metertje poststempel heeft, zijn zij degenen die aan postfraude hebben gedaan, want er is geen 
afgestempeld zegel. Het is de gestempelde zegel die de macht heeft; een niet- geannuleerde zegel 
heeft niets. Een postzegel met een rood stempel is een niet-geannuleerde postzegel. Als hij niet is 
niet is afgestempeld, is hij niet betaald. Een onderzoeker heeft alles gescand in zijn computer, en 
heeft meer rode meter poststempels dan hij kan schudden met een stok. Ambtenaren die dingen 
versturen met een geannuleerde postzegel is een zeldzaamheid, misschien hooguit 2% 

 



Met de rood-gemeten porto kun je elke communicatie traceren tot aan het postkantoor van waaruit 
het verstuurd is, zodat je de postdirecteur van dat postkantoor, evenals de postmaster generaal voor 
de VS, om de betrokken postfraude te onderzoeken. Het is redelijk om te concluderen dat het 
afstempelen van een de zaak registreert en een contract vormt tussen de partij die de zegel 
annuleert en de UPU. Een postzegel gebruiken zonder hem af te stempelen is prima facie bewijs dat 
de postmeester van het plaatselijke postkantoor postfraude pleegt door het geld van een klant aan 
te nemen en niet de betaalde dienst te verlenen en u de kracht van een geannuleerde postzegel te 
geven, zoals vereist door de bepalingen van de UPU. Wanneer u een gesigneerde zegel op een 
document plaatst document plaatst u dat document en het contract dat eraan ten grondslag ligt 
onder internationaal recht en en verdragen, waar de rechtbanken niet bevoegd voor zijn. Het 
systeem kan zich niet bezighouden met de echte u, de levende opdrachtgever (zoals blijkt uit en 
getuigd door middel van een jurat (zie laatste bladzijde voor model). Noch kunnen ambtenaren, 
advocaten, rechters, enz., niet ingaan tegen de UPU, het internationaal recht en het verdrag. In 
Bovendien hebben zij geen autoriteit/jurisdictie om een contract tussen u (als de levende 
opdrachtgever) en de UPU (toezichthouder van alle wereldhandel).  
U hebt de postzegel geannuleerd door deze diagonaal over de postzegel te ondertekenen en te 
verzegelen (rechter duimafdruk in rode inkt net rechts van de zegel en overlappend zowel de zegel 
als uw handtekening). U deed dit in uw hoedanigheid van levende lastgever, zoals erkend door uw 
zegel en het jurat op uw documenten.  
Als u in een rechtszaak verwikkeld bent, breng dan uw rood gemarkeerde enveloppen in de 
rechtszaal en verzoek de de rechter te vragen de aanklager de rood gemarkeerde postzegel uit te 
leggen. Kijk dan hoe hun kaken vallen. Dit is vooral krachtig als je de aanklager ook om zijn balie 
nummer hebt gevraagd. nummer te geven, omdat de meeste advocaten in de rechtbank - vooral in 
de VS - niet gekwalificeerd zijn. Een advocaat in federale rechtbank kan maar beter een zes-cijferige 
advocatenkaart hebben of hij beging een misdrijf door gewoon binnen te lopen en zijn naam te 
geven. 

Tenslotte, als u beschuldigd wordt van postfraude, dagvaard dan de aanklager(s) om het bewijs te 
brengen bewijs waarop postfraude wordt beweerd, evenals de originelen van alle enveloppen 
gebruikt voor poststukken in verband met de zaak. Dan is de betrokken postfraude gepleegd door de 
postdirecteur van het postkantoor waar de envelop werd gefrankeerd. 

AANVULLENDE OPMERKINGEN 
De posterijen en de Wereldpostunie De rol van de posterijen van de Verenigde Office en de 
Wereldpostunie werd een factor in onze rechtszaken vanwege diverse faillissementen die de 
Verenigde Staten in de loop van de geschiedenis van het land heeft doorgemaakt. Wanneer iemand 
zichzelf failliet verklaart, is die persoon niet langer wettelijk bevoegd om zijn zaken te regelen. 
De rechtbank wordt zaakwaarnemer en benoemt een curator om toezicht te houden op de zaken 
van de failliet. Het maakt niet uit of de failliet een gewone man is, of een natie; behalve dat een natie 
nog steeds het recht heeft... recht heeft om oorlog te voeren. Typisch denkt de gemiddelde persoon 
waar ook ter wereld aan hun postsysteem. als een deel van, en dienstbaar aan, hun regering. 
Echter, het postsysteem in de Verenigde Staten heeft een andere juridische geschiedenis dan men 
zou verwachten. Het postkantoor en de gerechtshoven werden opgericht vóór de zetel van de 
regering. 

 



1. Op donderdag 17 sept. 1789 vinden wij geschreven, dat de heer Goodhue, voor de commissie die 
daartoe was aangesteld een wetsvoorstel tot wijziging van een deel van de Tonnage Act, dat de 
eerste keer werd voorgelezen. Het wetsvoorstel van de Senaat, voor de tijdelijke oprichting van het 
postkantoor, werd de tweede en derde keer voorgelezen en aangenomen. Het wetsontwerp tot 
instelling van de Gerechtelijke Hoven . . . en voor het vestigen van de regeringszetel [258] Andere 
verwijzingen naar het postkantoor ondersteunen mijn theorie van de visie van de stichtende 
voorvaderen:POSTKANTOOR. Een plaats waar brieven worden ontvangen om te worden verzonden 
naar de personen aan wie ze zijn geadresseerd. 
2. Het postkantoor van de Verenigde Staten, is van het grootste belang voor de mensen en voor de 
regering. De grondwet van de Verenigde Staten heeft het congres de macht gegeven om 
postkantoren en postwegen te vestigen. Art. 1, s. 8, n. 7. 
3. Op grond van deze grondwettelijke bevoegdheid, keurde het congres verschillende wetten goed 
vóór de derde dag van maart 1825, toen een wet, getiteld "Een wet om de verschillende wetten tot 
oprichting en reguleren van de postafdeling," werd aangenomen. 3 Story, U. S. 1825. Daarin is 
bepaald, 
1. Dat er in de zetel van de regering van de Verenigde Staten, een algemeen postkantoor 
postkantoor, onder leiding van een postmeester-generaal. [259] We moeten opletten waar de 
komma's zijn geplaatst in die laatste zin. Dat er gevestigd wordt, de zetel van de regering 
van de Verenigde Staten, een algemeen postkantoor, onder leiding van een postmeester-generaal. 
Wanneer ik een bijzin met komma's afsluit, zorg ik ervoor dat de zin zin heeft zonder die bijzin. 
Als we de bijzin weglaten, lezen we: . . . de zetel van de regering van de Verenigde Staten 
onder leiding van een postmeester-generaal. 
De oprichting van het postkantoor vindt plaats voor de oprichting van de zetel van de regering, en 
wordt geplaatst in autoriteit over de zetel van de regering. Wat is het effect van deze juridische 
technieken? De aangegeven positie van een object en de opeenvolging van gebeurtenissen spelen 
een belangrijke rol in de Universeel-Juridische-Techniek. Het effect is dat de latere faillissementen 
van de regering in 1859 en 1929 geen juridisch effect hebben op de solvente Post-Office.  
 
We kunnen stellen dat de vorming van het postkantoor voor de vorming van de overheidsactiviteiten 
een kwestie van dom geluk is. Misschien is het ingenieus, omdat communicatie een hogere waarde 
heeft dan de regering zelf. Als een regering faalt, hebben de mensen nog steeds de behoefte om met 
elkaar te communiceren om een nieuwe regering te vormen. En tot op de dag van vandaag, is het 
postkantoor nog steeds solvabel en operationeel, klaar om zijn plicht te vervullen om de mensen te 
helpen in hun communicatie; om een nieuwe regering te vormen als de bestaande 
regeringsstructuren volledig instorten... in de Verenigde Staten. Klinkt als een heel goed back up 
plan. 
De oprichting van de Wereldpostunie in 1874 heeft nog een ander juridisch effect dat zeer belangrijk 
is voor de Universal-Legal-Technology. De Wereldpostunie verenigt de aangesloten landen landen in 
een enkel, wereldwijd postgebied. [260] We hebben al geleerd dat iedere rechtzoekende zich in een 
internationale jurisdictie begeeft, telkens wanneer hij zich tot een rechtbank wendt. Aangezien de 
rechtzoekende moet vaststellen dat zijn papieren officieel zijn, gebruikt hij een dollar postzegel op de 
voorkant van de eerste pagina. De postzegels doen ook een beroep op de poststatuten en de 
bevoegdheid van de Wereldpostunie.  
Momenteel is in de V.S. het stempel van keuze het vos U.S. dollar-poststempel. De postzegel is niet in 
een vakje getekend, waardoor de vijfenveertig-graden lijnen niet nodig zijn. 



De rechtzoekende moet wel zijn handtekening over de postzegel zetten, en de handtekening 
dateren, om twee redenen: om te voldoen aan de postvoorschriften betreffende particuliere 
postbezorgers, en om een voortzetting van het bewijs dat het proces (papierwerk) post is. De 
voortzetting van het bewijs is minder van belang, omdat de definities van post en bezorging ook een 
medewerker van een kruidenierswinkel kunnen omvatten die een klant een bonnetje voor 
boodschappen overhandigt.  
De schrijvers van de wet moesten de definities breed genoeg maken om ook de en particuliere 
adverteerders die reclame op onze deurmat hebben gelegd, of in onze handen. Ik heb veel over deze 
kwestie nagedacht, en ik vond geen ander beter alternatief. Elke maas in de wet zou veel 
consumenten hebben geruïneerd, en zou een overvloed aan andere wetten worden uitgevaardigd 
om het gat te dichten.  
Bovendien, op de achterkant van de eerste pagina, authenticeren we de autoriteit van het 
postkantoor met een aantekening, en tegelijkertijd authenticeren we onze identiteit door het 
plaatsen van een postmeter uit een van te voren gekochte frankeermachine, op het onderste kwart 
van de achterkant van de eerste pagina. Alle handelspapieren hebben een stempel om hun echtheid 
te bevestigen. Ook hier plaatsen wij onze handtekening over de meterstempel heen, en dateren wij. 
De postmeter stempel is beter dan een gewone postzegel, en men zegt dat postzegels zegels 
overbodig hebben gemaakt. [261] De aankoop van een meter-automaat vereist identificatie voor het 
geval er met de meter-automaat wordt geknoeid of gestolen wordt. Het meternummer op de 
meterstempel kan worden herleid tot de eigenaar (rechtzoekende), en authenticeert daarom de 
ondertekenaar beter dan welke zegel dan ook. 
Wat doen wij door ons papierwerk onder de bevoegdheid van de Wereldpost Unie? Om die vraag te 
beantwoorden, moeten we kijken naar de structuur en de financiën van die organisatie. De officiële 
doelstellingen van de Wereldpostunie (UPU) zijn tweeërlei het vormen van één postgebied voor de 
onderlinge uitwisseling van correspondentie; en het verzekeren van de organisatie en verbetering 
van de postdiensten en het bevorderen op dit gebied van de ontwikkeling van de internationale 
samenwerking. 
[262] De organisatie van het verkeer van de internationale post is gebaseerd op de vrijheid van 
doorvoer, ... als gevolg daarvan kan alleen door het handhaven van absolute vrijheid van 
doorvoeruniversaliteit van het postgebied worden bereikt. 
* * De vrijheid van doorvoer is gewaarborgd op het gehele grondgebied van de unie. 
De administraties kunnen, door bemiddeling van één of meer van hun leden, zowel gesloten post als 
open post uitwisselen naar gelang van de behoeften van het verkeer en de vereisten van de dienst. 
[263] Met ingang van 1878 heeft de Unie een categorie in het leven geroepen voor gebieden die 
erkend als niet-onafhankelijk, maar die alle rechten van het lidmaatschap van de unie kregen die aan 
duidelijk onafhankelijke landen worden verleend. [264] De leden van de unie hebben dus als 
soevereine, onafhankelijke landen, en hun munteenheid is gebaseerd op de gouden Franse Franc. 
Goud is de aanvaardbare vorm van geld in internationale jurisdicties, of papier gedekt door goud. 
[Als we postwissels kopen, is de postwissel gedekt door goud, niet het fiat geld dat Federal Reserve 
Notes heet. 
De FRNs, zoals sommigen ze noemen, zijn in plaats daarvan gebaseerd op een belofte om een schuld 
te betalen. De schuld is... alleen gebaseerd op het volle vertrouwen en krediet van de Verenigde 
Staten, en heeft geen intrinsieke waarde. 
Sommige van de verplichtingen in het verdrag kunnen in sommige staten worden ingevoerd  zonder 
dat het nationale wetgevingsproces wordt ingeschakeld of zelfs zonder dat het 



bureau van de algemeen directeur. [266] De Unie stelt ook het beginsel dat post de 
postadministraties verantwoordelijk zijn voor verlies van, diefstal uit of beschadiging van verzekerde 
stukken, en gaat vervolgens in detail over uitzonderingen op het principe van verantwoordelijkheid, 
beëindiging van de verantwoordelijkheid, de wijze waarop de afzender schadeloos wordt gesteld, en 
de wijze waarop de verantwoordelijkheid wordt verdeeld tussen postadministraties. 
[267] Volgens de Belgische afgevaardigde is er slechts één geval waarin het bureau bevoegdheid zou 
hebben om zelfs maar in de buurt te komen van het recht om in te grijpen in de zaken van de 
administraties, namelijk namelijk bij de beslechting van geschillen, maar in dit geval kon het bureau 
slechts optreden op verzoek door een overheid. 
[268] Tot de taken van het Internationaal Bureau voor de Wereldpostunie behoren als 
uitwisselingsplaats voor informatie over postaangelegenheden.  
Het fungeert ook als clearinghouse voor internationale postrekeningen en als bemiddelaar en arbiter 
in geschillen over postaangelegenheden tussen overheden. 
[269] Dus wat wij doen, door het plaatsen van de postzegel op onze admiraliteitspapieren en op de 
achterkant van de eerste pagina, is gebruik maken van het gezag van de soevereiniteit van de langst 
overlevende, solvabele, overheidsinstantie in de Verenigde Staten. 

Door de admiraliteit, nemen we het postkantoor en het rechtssysteem zo'n tweehonderd jaar terug, 
en creëren tegelijkertijd een nieuw grondgebied met alle rechten van die aan duidelijk onafhankelijke 
landen worden verleend. We stellen de wetten in dit nieuwe gebied vast met het papierwerk dat we 
hebben ingediend. Zoals we later zullen zien, corrigeren we ook de fouten van de stichtende 
voorvaderen, in die zin dat we ook de gelijke rechten brengen die zij verzuimden te geven aan alle 
mensen in de Verenigde Staten. We elimineren alle wettelijke tekortkomingen die de soevereine 
status van ons, het volk, binnen het hof belemmeren. Wij krijgen gegarandeerd dat alle partijen in de 
zaak: de griffier, de rechter, de deurwaarder, en de procespartijen de vrijheid van doorgang hebben 
in de admiraliteitsrechtbank. Als de griffier, rechter, of een andere ambtenaar nalaat onze 
documenten niet volgens de instructies aflevert, of ze vertraagt, of ze hindert, wordt die persoon 
geconfronteerd met verschillende sancties binnen de post statuten en admiraliteit statuten. Het 
laatste voordeel is dat als we belemmerd worden, vanwege de kortstondige aard van de actie, we in 
de admiraliteit zijn en de zaak buitengaats kunnen brengen voor berechting in elke rechtbank in de 
wereld. 
http://www.law.cornell.edu/uscode/search/display.html?terms=payable%20by%20stamp&url=/usco
de/html/uscode26/usc_sec_26_00006201----000-.html  
§ 6201. Beoordelingsbevoegdheid 
Hoe actueel is dit? 
(a) Bevoegdheid van de secretaris 
De Secretaris is bevoegd en verplicht tot het verrichten van onderzoek, vaststellingen en aanslagen 
op te leggen voor alle belastingen (met inbegrip van rente, bijkomende bedragen, toevoegingen aan 
de belasting, en sancties) die door deze titel worden opgelegd, of die krachtens een vroegere wet op 
de binnenlandse inkomsten verschuldigd zijn, die niet naar behoren zijn betaald door stempel op 
het tijdstip en op de wijze bij de wet bepaald. bij wet is bepaald. Deze bevoegdheid strekt zich uit 
tot en omvat het volgende: 
(1) Belastingen op aangifte 
De Secretaris zal alle belastingen vaststellen die door de belastingbetaler of door de Secretaris zijn 
vastgesteld en waarvoor aangiften of lijsten worden gedaan krachtens deze titel. 



(2) Onbetaalde belastingen betaalbaar per zegel 
(A) Weggelaten zegels Wanneer een artikel waarvoor een belasting verschuldigd is door middel van 
een stempel, wordt verkocht of wordt verkocht of weggevoerd voor verkoop of gebruik door de 
fabrikant daarvan of wanneer een transactie of handeling waarvoor een belasting moet worden 
betaald door middel van een stempel, plaatsvindt zonder het gebruik van het juiste stempel is 
betaald, is het de taak van de Secretaris om, op grond van de informatie die hij kan verkrijgen, een 
schatting te maken het bedrag van de verzuimde belasting te schatten en deze te heffen op de 
persoon of personen die de Secretaris voor deze belasting aansprakelijk acht of acht. 
(B) Niet behoorlijk betaalde cheque of postwissel In elk geval waarin een cheque of postwissel die 
op grond van artikel 6311 is ontvangen als betaling voor zegels niet naar behoren is betaald, kan het 
onbetaalde bedrag onmiddellijk worden geheven alsof het een door deze titel opgelegde belasting is, 
die op het tijdstip van de ontvangst verschuldigd is door degene die de cheque of postwissel heeft 
ingeleverd die cheque of postwissel heeft aangeboden 
(3) Foutieve vooruitbetaling van inkomstenbelasting Indien in een aangifte of aanvraag om 
teruggaaf van inkomstenbelasting krachtens ondertitel A een te hoge opgave wordt gedaan van de 
verrekening van aan de bron ingehouden inkomstenbelasting, of van het als geschatte 
inkomstenbelasting betaalde bedrag, het aldus te hoog opgegeven bedrag dat in mindering wordt 
gebracht op de in de aangifte vermelde belasting of dat als een verrekening of teruggaaf wordt 
toegestaan, door de Secretaris op dezelfde wijze worden beoordeeld als in het geval van een 
rekenfout of verschrijving op de aangifte, met dien verstande dat de bepalingen van 
sectie 6213(b)(2) (betreffende de vermindering van aanslagen wegens rekenfouten of schrijffouten) 
niet van toepassing zijn met betrekking tot een aanslag uit hoofde van deze paragraaf. 
(b) Niet-vast te stellen bedrag 
(1). Geraamde inkomstenbelasting Geen onbetaald bedrag van geschatte inkomstenbelasting die 
betaald moet worden krachtens sectie 6654 of 6655 zal worden geheven. 
(2) Federale werkloosheidsbelasting Geen onbetaald bedrag aan federale werkloosheidsbelasting 
voor een kalenderkwartaal of een ander tijdvak van een kalenderjaar, berekend zoals bepaald in 
sectie 6157, zal worden geheven. 
(c) Beloning van kind Elke inkomstenbelasting ingevolge hoofdstuk 1 die wordt geheven van een 
kind, in de mate die kan worden toegerekend aan bedragen die uitsluitend op grond van sectie 73a 
tot de bruto-inkomsten van het kind en niet tot die van de ouder kunnen worden gerekend 
(a), wordt, indien het kind niet betaalt, voor alle doeleinden geacht ook naar behoren te zijn aan de 
ouder worden aangerekend. 
(d) Vereiste redelijke verificatie van inlichtingenaangiften Indien een belastingplichtige in een 
gerechtelijke procedure een redelijk geschil aanvoert met betrekking tot een inkomstenpost 
inkomsten die zijn vermeld op een inlichtingenaangifte die is ingediend bij de Secretaris ingevolge 
subdeel B of C van deel III van subhoofdstuk A van hoofdstuk 61 door een derde partij en de 
belastingbetaler volledig heeft meegewerkt met de Secretaris (met inbegrip van het verschaffen, 
binnen een redelijke termijn, van toegang tot en inzage in alle getuigen, informatie en documenten 
in de macht van de belastingbetaler zoals redelijkerwijs waar de Secretaris redelijkerwijs om 
verzoekt), heeft de Secretaris de last van het produceren van redelijke en bewijskrachtige informatie 
met betrekking tot een dergelijk gebrek te produceren in aanvulling op die informatie-teruggave. 
(e) Deficiency-procedures Voor bijzondere regels die van toepassing zijn op tekortkomingen inzake 
inkomsten-, estate-, schenkings- en bepaalde accijnzen, zie subhoofdstuk B. 
Van: "Genesis" nyrmind5150@yahoo.com 



Jennifer, 
Wat was het resultaat van je gebruik van dat? Trouwens, ik heb wat onderzoek gedaan naar dit zelf. 
Ik kwam iets tegen dat het gebruik hiervan ondersteunde en leek te valideren. U kunt het zelf 
bekijken via de link die ik hieronder heb opgenomen. Het is een e-Boek over Banken en 
Verhandelbare Instrumenten.  
Ik heb ook onderzoek gedaan naar "annulering". Het is eigenlijk heel interessant. Postzegels 
werden/zijn ook beschouwd als "verhandelbare instrumenten". Er was een Stamp Act, die werd lang 
geleden is ingetrokken. Maar ik heb reden om te geloven, dat de procedure nog steeds levensvatbaar 
is. VS's lidmaatschap van de UPU (Universal Postal Union). Citeer me daar niet op. Ik ben nog steeds 
dit nog aan het uitwerken. Maar de theorie is dat je de Postmaster Generaal wordt, en het en het 
plaatsen van de postzegel het document in internationale jurisdictie plaatst, wat het uit van de 
rechtbanken met minder rechtsbevoegdheid. 
Ik hoorde een interessante zin met betrekking tot de postmeester-generaal, het gaat: "Niets beweegt 
zonder de postmeester-generaal." Dus ik zou denken dat we dingen (documenten) in beweging 
zetten door het aanbrengen de postzegel. Nogmaals, slechts een theorie.  
Misschien wilt u ook kijken naar "annulering". Van mijn begrip, de inschrijving van uw handtekening 
op de voorkant van de postzegel, die niet op de postzegel zelf hoeft te staan, maar op de envelop EN 
de postzegel, (zoals de golvende lijnen die de postbode gebruikt bij een bezorging van persoon tot 
persoon) annuleert de postzegel. Denk ook aan een geannuleerde cheque, en de banken.  
 
Er is een definitie die ik tegenkwam in het zakenrecht over kwijting door annulering die ook 
interessant is  
"De houder van een verhandelbaar instrument kan elke partij bij het instrument ontslaan door 
annulering. UCC 3-605(1)(a) legt uit hoe annulering kan plaatsvinden: "De houder van een akte kan 
zelfs zonder tegenprestatie een partij kwijten op een wijze die duidelijk blijkt uit van de akte of de 
endossement, zoals het opzettelijk annuleren van de akte of de de handtekening van de partij door 
vernietiging of verminking, of door het doorhalen van de handtekening van de partij". Clarkson, 
Miller, Jentz, West's Business Law Texts & Cases. 3e editie, 1986. p. 458.  
Link (bekijk Appendix (C): Banks and Negotiable Instruments: 
http://books.google.com/books?id=_ABDAAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=banking+en+verhande
lbare+instrumenten#PPA373,M1    
 
Wereldpostunie 
De Wereldpostunie (UPU, Frans: Union postale universelle) is een internationale organisatie die het 
postbeleid tussen de aangesloten naties coördineert, en daarmee het wereldwijde postsysteem. Elk 
land dat lid is, stemt in met dezelfde voorwaarden voor het verrichten van internationale 
postdiensten. De hoofdzetel van de Wereldpostunie is gevestigd in Bern, Zwitserland. 
 
Vóór de oprichting van de UPU moest een land een afzonderlijk postverdrag sluiten met elk ander 
land waarnaar of van waaruit het internationale post wenste te vervoeren. De Verenigde Staten 
vroegen om een internationaal postcongres, dat werd gehouden in 1863. Dit leidde Heinrich von 
Stephan, Duitse minister van Posterijen, om de Wereldpostunie op te richten, de op één na oudste 
internationale organisatie (na de ITU).  
Zij werd opgericht in 1874, onder de naam "Algemene Postunie" als gevolg van het op 9 oktober 
1874 ondertekende Verdrag van Bern. In 1878 werd de naam gewijzigd in "Wereldpostunie". 



De UPU bepaalde dat (1) er een min of meer uniform vast tarief moest zijn voor het posten van een 
brief overal ter wereld; (2) de postautoriteiten buitenlandse en binnenlandse post gelijk moesten 
behandelen; en binnenlandse post; en (3) elk land alle gelden die het voor internationale 
portokosten.  
Een van de belangrijkste resultaten van het WPU-verdrag was dat het niet langer nodig was, zoals 
vaak noodzakelijk was om de postzegels aan te brengen van elk land waardoor een brief of 
pakket zou passeren; de UPU bepaalt dat postzegels van de aangesloten landen worden aanvaard 
voor de gehele internationale route. 
 
Na de oprichting van de Verenigde Naties werd de UPU haar gespecialiseerd agentschap. 
 
In 1969 voerde de UPU een nieuw betalingssysteem in waarbij de vergoedingen verschuldigd waren 
tussen landen verschuldigd waren naar gelang van het verschil in het totale gewicht van de post 
tussen de respectieve landen. Deze vergoedingen werden eindkosten genoemd. Aangezien dit de 
kosten voor de bezorging van tijdschriften beïnvloedde, bedacht de UPU een nieuw 
"drempelsysteem" uitgewerkt, dat in 1991 werd ingevoerd. 

Dit systeem voorziet in afzonderlijke tarieven voor brieven en tijdschriften voor landen die jaarlijks 
ten minste 150 ton post per jaar ontvangen. Voor landen met minder post is het oorspronkelijke 
vaste tarief gehandhaafd. De Verenigde Staten hebben met dertien Europese landen onderhandeld 
over een afzonderlijke formule voor eindkosten landen die een tarief per stuk plus een tarief per 
kilogram omvatten, en hebben een soortgelijke regeling met Canada. 

De UPU beheert ook het systeem van internationale antwoordcoupons en pakt de problemen aan 
met ETOE's. 

Filatelistische activiteiten: de Wereldpostunie, in samenwerking met de Wereldvereniging voor de 
ontwikkeling van de filatelie (WADP), het WADP-nummersysteem (WNS) ontwikkeld, dat op 1 januari 
2002 van start is gegaan. De website (www.wnsstamps.ch/en/) bevat gegevens voor ongeveer 160 
landen en emitterende postentiteiten, met meer dan 25.000 geregistreerde zegels sinds 2002. Veel 
van hebben afbeeldingen, die meestal auteursrechtelijk beschermd blijven door het uitgevende land, 
maar waarvoor de UPU en WADP toestaan om ze te downloaden. 
[bewerken] Lidstaten 
De lidstaten van de Verenigde Naties kunnen allen lid worden van de UPU. De 192 lidstaten van de 
Verenigde Naties zijn alle landen die lid zijn van de UPU, behalve Andorra, de Marshalleilanden de 
Federale Staten van Micronesië en Palau, wier situatie met betrekking tot de UPU nog niet  is 
geregeld. Een staat die geen lid is van de Verenigde Naties kan ook lid worden van de UPU indien 
tweederde van de landen die lid zijn van de UPU het verzoek goedkeurt. Vaticaanstad is lid van de 
UPU en een niet-lidstaat die waarnemer is bij de Verenigde Naties (als de Heilige Stoel). 
 
De UPU telt 191 lidstaten sinds Oost-Timor op 28 november 2003 is toegetreden en Montenegro op 
26 juli 2006, met inbegrip van de Nederlandse grondgebieden van de Nederlandse Antillen en Aruba 
als één UPU-lid, en de Britse overzeese gebiedsdelen, die geen onafhankelijke staten zijn.  
 
Verschillende andere niet-erkende landen zoals Somaliland, Sealand en de Turkse Republiek van 
Noord-Cyprus moeten hun post via derde landen laten lopen omdat de UPU geen rechtstreekse 



rechtstreekse internationale leveringen niet toestaat (de post van Sealand gaat via het VK, die van de 
TRNC via Turkije en de post van Somaliland via Ethiopië). Andere entiteiten zonder rechtstreekse 
vertegenwoordiging van de UPU zijn de Palestijnse Autoriteit en de Sahrawi-republiek / Westelijke 
Sahara.  
De leden zijn hieronder vermeld in alfabetische volgorde op hun verkorte Engelse naam, met de 
datum van toetreding tot de UPU (voor sommige landen zijn er meerdere data van toetreding). 
Gebieden die onder een soeverein lid zijn opgenomen onder dat land 
 
Verenigde Staten van Amerika - 1 juli 1875 
Gebieden van de Verenigde Staten van Amerika die onder de rechtsbevoegdheid van de Unie vallen 
krachtens artikel 23 van de Grondwet 
o Guam 
o Puerto Rico 
o Amerikaans-Samoa 
o Amerikaanse Maagdeneilanden 
 
CONTACT LIST 
Services/Inquiries   Telephone Number  Email address 
Customs issues   +41 31 350 32 03   bilalahmad.khan@upu.int 
Employment opportunities+41 31 350 31 11   contact.drh@upu.int 
EMS     +41 31 350 31 11   ems.unit@upu.int 
Hall rental at Int.Bureau  +41 31 350 32 30   conferences@upu.int 
Int. reply coupons   +41 31 350 33 17   cri@upu.int 
Media (for journalistsonly) +41 31 350 35 95  rheal.leblanc@upu.int 
Parcels    +41 31 350 31 11   parcels@upu.int 
Philately    +41 31 350 31 22   philately@upu.int 
Postal statistics   +41 31 350 35 58   statistics@upu.int 
Postal technical standards +41 31 350 32 44  standards@upu.int 
Postal Technology Centre  +41 31 350 31 11  info.ptc@upu.int 
Postcodes    +41 31 350 31 11   postcode@upu.int 
Publications   +41 31 350 33 60   publications@upu.int 
UPU general inquiries  +41 31 350 31 11   info@upu.int 
 
Our address details: 
Universal Postal Union 
International Bureau 
Case postale 
3000 BERNE 15 
SWITZERLAND 
Tel.: +41 31 350 31 11 
Fax: +41 31 350 31 10 
E-mail: info@upu.int 



Sjabloon voor JURAT om te gebruiken in plaats van de 

standaard notariële stijl die op de meeste documenten voorkomt 

JURAT 

 
STAAT       _______________ } 

                                                     } SA. 

PROVINCIE ______________ } 
 

Ondertekend en bevestigd door John-Henry: Doe, persoonlijk 
bekend bij mij, of aan mij bewezen op basis van afdoend bewijs 
voor mij, deze ____ dag van __________, 2022. 
 

Handtekening: _____________________________ Notaris  

Mijn Commissie vervalt:______________________ (SEAL) 

Adres: ____________________________________ 

             ____________________________________ 


