
Wet Artikel 0  Handel Republiek NL–
Handelswet Artikel 0 RnL 2017 –

Opruimwet 14

 VN Commissie arbitrage-recht-systemen
Protocol Regime-wijziging zonder

bloedvergieten
UNSG AntonioGuterres

Deze wet  is geschreven door Désirée Elisabeth Stokkel

Grondwet Republiek NL vereenvoudigt bureaucratie en verwijdert 
Misdrijven tegen de Menselijkheid uit onze bureaucratie

Wij, inwoners van Nederland, zijn verenigd in vertrouwen in onze intelligentie & eigen-
effectiviteit. Zichtbaar en voelbaar in gelijkwaardigheid tussen mensen & organisaties 
onderling. 

Wij bouwen ons land in de Mensenrechten & vrijheden van de Fairtrade & Eko 
economie. 
Technologie is een produkt door de mens ontwikkeld en het inspireert & stimuleert ons
deze samenleving te bouwen, maar zal nooit over de mens heersen. 

Het land Nederland op Planeet Aarde geven wij door aan de generatie Nederlanders 
die nog geboren zullen worden. Zichtbaar en voelbaar in gelijkwaardigheid tussen 
mens & natuur. 

Van intelligente beschaafde hoog ontwikkelde Burgers in Nederland mag worden 
verwacht dat zij vrijwillig de volledige Grondwet juridisch correct toepassen voor 
probleem-oplossing in hun dagelijks leven. 

Introductie

Deze nieuwe Wet Artikel 0  Handel Republiek NL– Handelswet Artikel 0 RnL2017 –   Opruimwet 
14 regelt de startpositie van Nederlandse Organisaties en hun Financiële Toezichthouders het uitvoeren 
van hun wettelijke verplichtingen voor Nederland, tijdens de transformatie van Koninkrijk NL in Republiek
NL. 

Nu Nederland een 100% crimineel Parlement – Koningshuis – Financiële Lobby  heeft,  komen zowel 
Overheid als Bedrijfsleven in zeer grote BREXIT-problemen tijdens het bouwen en uitvoeren van handel. 
Alle Hollandse Ambassadeurs in het buitenland en  alle Organisaties zijn chantabel of kunnen gesaboteerd
worden tijdens het realiseren van kwaliteit voor handel. 
Alle 225 Parlementsleden moeten worden vervangen door nieuwe Parlementsleden die de Republiek NL 
juridisch correct toepassen. 
Alle leden van het Koningshuis moeten toegang worden ontzegd tot de lobby van de Nederlandse 
Overheid en Bedrijfsleven;  als brave Republiek-burgers mogen zij gebruik maken van de bureaucratie. 
Alle Hollandse Ambassadeurs in het buitenland en alle Nederlandse Besturen van Bedrijven en 
Organisaties werkzaam in het buitenland moeten – voor herstel van de Rechtstaat NL voor het volk – , 
worden vervangen door personen die de Grondwet Republiek NL uitvoeren, sinds 18nov2016. 

De Kabinetsformatie ‘werkt niet voor het volk; Parlementsleden bouwen een toneelstuk om als Dictatoren
in het juridisch vervallen Koninkrijk NL aan de macht te kunnen blijven’. 
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De Kabinetsformatie – Parlement – Koninghuis – Lobby bewijzen dagelijks in de media dat de Dictatoren 
aan de macht,  van plan zijn om aan de macht te blijven, tegen elke prijs. Oei, oei, oei...

De Europese Unie en de Verenigde Naties kiezen  er vrijwillig voor om Nederland als Dictatuur – welke 
door het Internationaal Strafhof wordt gedoogd – te laten voortbestaan onder mijn rechtsgeldige positie 
als InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel.  
Het buitenland werkt al vanaf 2014 met de Grondwet Republiek NL die ik per decreet heb ingevoerd via 
de UNSG AntonioGuterres van de  Verenigde Naties op 18november2016; zij aanvaarden mij als 
InterimMinisterPresident voor Nederland. 
EU en VN  weigeren juridisch correct te gaan werken en weigeren het 100% criminele Nederlandse 
parlement – Koningshuis te dwingen juridisch correct te gaan leven & werken voor de volkeren. 

Het buitenland houdt  mij in de Kwaadaardige Dubbele Lobby aan de macht als InterimMinisterPresident, 
terwijl ik dit zelf niet wil.
Niet voor mijzelf, niet voor de slachtoffers van Rechtspraak – InternationaalStrafhof corruptie, niet voor 
Nederland Handelsland, niet voor slachtoffers van terrorisme en oorlogen. 

De gevaren voor de volksgezondheid en de nationale veiligheid zijn te groot, om deze 
criminele werkwijze van de EU en VN  te negeren.

Ik – InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel – stel:

‘Wet Artikel 0  Handel Republiek NL– Handelswet Artikel 0 RnL2017 –   Opruimwet 14 
staat voor alle Financiële wetten – de Mededingingswetten – de Aanbestedingswetten 
die Holland gebruikt voor Handel. Deze wet plaats de macht voor het Hollandse 
zakenleven voor de macht van BREXIT’.
‘

Duidelijkheid:

Wet Artikel 0  Handel Republiek NL– Handelswet Artikel 0 RnL 2017 –   Opruimwet 14 staat 
naast de:

1. Grondwet Republiek NL

2. Wet Arbeid Contract Republiek NL -WACR2017-

3. Wet Uitkering Basisinkomen Republiek NL -WUBR2017-

4. Wet Gemeente Belastingloket – WEGBEL2017 –

5. Wet BTW2017

6. Alle nieuwe Republiek-wetten

Doelen:
1. Het verwijderen van de Financiële Toezichthouders in Nederland uit de Elite-moordenaarsclub. 

Deze Toezichthouders zijn: CPB, CBS, AFM, ACM, VEB,  KIFID, FIOD,  Ombudsman ...etc…
Het Simpele volk en de Start ups hebben meer Opruimmacht nodig om de Handel BREXIT-proof 
te regelen. 

2. Alle betrokken partijen bij het afsluiten van handelscontracten dwingen het 100% NL criminele 
parlement op te schonen volgens de eisen van de Grondwet Republiek NL + Republiek-wetten. 
Het volk moet de Gekozen MinisterPresident Republiek NL kunnen aanspreken voor het bouwen 
van Republiek NL in BREXIT.

3. Alle personen die de handel met het buitenland vormgeven en uitvoeren dwingen de 
Kwaadaardige Dubbele Lobby – ontstaan door het gedoogbeleid van het Internationaal Strafhof 
ten aanzien van de oorlogsmisdaden begaan door de Nederlandse Rechtspraak – Parlement  – 
Koningshuis – Lobby,  te stoppen. 
Handel moet chantage-,  bedreiging–  en oorlogs-vrij kunnen worden uitgevoerd ten gunste van 
alle betrokken partijen. 

4. Opschonen van alle buitenlandse Ambassades in Nederland; de grap is voorbij. 
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Het is niet langer ‘grappig’ dat een Nederlandse vrouw op 1mei2007 een ICC-rechtzaak start 
tegen een 100% verrotte Rechtspraak – Parlement – Koningshuis – Lobby  in Nederland. 
Buitenlandse Ambassades in Nederland moeten hun juridisch plichten uitvoeren  ter bescherming 
van volkeren, wereldwijd. 

5. De Europese Unie en Verenigde Naties moeten worden opgeschoond voor het bereiken van 
handel zonder oorlog.  Nederland is niet BREXIT-proof nu de Financiële Toezichthouders lid zijn 
van de Elite-moordenaarsclub, Thehaguesecuritydelta – ICC – EU – VN.

6. EU is voor Republiek Nederland vanaf 1januari2018 niet meer dan een wetten – & verdragenbank
waar nationale wetten worden gesynchroniseerd tot internationaal toepasbare wetten.
Door nu aan de noodrem te trekken en de goedwillende ambtenaar en zakenmens in de 
bureaucratie te dwingen ‘juridisch correct in Republiek NL te functioneren voor handel met het 
buitenland’ komt veel geld vrij uit de Kwaadaardige Dubbele Lobby, wat door betrokken partijen 
kan worden omgezet in de realisatie van de Fairtrade-economie, internationaal.

Criminele Keuze: 

UNSG AntonioGuterres is een vervelend man.
Hij accepteert mij wel als InterimMinisterPresident, maar bouwt niet de wettelijk verplichte constructies 
voor ‘een Regime-wijziging zonder Geweld’, internationaal. Ouwehoert veel,  maar werkt niet.

Hij parasiteert op mij. Hierdoor verslechtert de Evolutie van de Intelligentie in het Recht-systeem.

UNSG AntonioGuterres:
1. Negeert al zijn wettelijke verplichtingen, vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties – 

Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen.
2. Is een lid van de Elite-moordenaarsclub in het Koninkrijk Nederland,  en binnen het 

Internationaal Strafhof.  Hij foltert – doodt burgers voor personen / landen die hem daarvoor 
betalen. 

3. Samen met Buitenlandse Ambassadeurs in Koninkrijk Nederland, regelt hij folteren – moord; het 
volk kan zichzelf niet verdedigen tegen deze vorm van corruptie en oorlogsmisdaden. 

InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel:

Nu Koninkrijk Holland een 100% dictatuur is, moet ik als burger die dit bewijst verplicht naar de UNSG 
AntonioGuterres om dit proces te stoppen.
Het starten van Republiek Nederland is het starten van een voor het volk noodzakelijk Recht-systeem.
 
Ik wil een Regime-wijziging zonder Geweld; UNSG wil het volk dwingen te vechten voor Recht op Recht 
en is bereid hieraan miljarden Euro’s te besteden. 
UNSG AntonioGuterres wil een NL  Nazi-parlement voor zijn persoonlijke vrijheid voor corruptie & moord 
en wil alleen werken voor het Koninkrijk Nederland.
UNSG zegt dat hij Arbitrage-recht-systemen wil, maar in werkelijkheid wil hij alleen de zwakke plekken 
van het volk kennen om van zichzelf een betere Dictator te maken. 

Hoe crimineel UNSG AntonioGuterres ook is, 
ik ben en blijf verplicht om via de Verenigde Naties 

een Regime-wijziging zonder geweld tot stand te brengen 
van Koninkrijk Nederland in Republiek  Holland. 

Artikel 1 Regime-wijziging zonder bloedvergieten  (standaard wetsartikel voor elke wet 
Republiek NL)

Dictatuur Nederland is per 18november2016 omgezet in Republiek Nederland door
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DésiréeElisabethStokkel.

Dictatuur Nederland is ontstaan in de periode van 1mei2007 – 2juni2014, en duurt voort tot
18november2016, volgens de letter van de Wet – Handvest van de Verenigde Naties –
Mensenrechtenverdragen.

DésiréeElisabethStokkel is gedwongen haar leven te verdedigen – tegen georganiseerde ‘Genocide per
Bureaucratie’ op haar lichaam – en als eerste Nederlandse vrouw een  Internationaalstrafhof tegen
Nederland te starten. 

De nationale Rechtspraak in Nederland is 100% corrupt en laat dossiers van
rechtzaken verdwijnen op verzoek van Leden van de Staten-Generaal in Nederland.
In Nederland mag een  burger geen dictatoren-gedrag van Leden van de Staten-Generaal en of de
Koninklijke Familie stoppen bij de Rechtbank.

Burgers in de Nederlands worden beschadigd en gedood voor de lol van de Leden van de StatenGeneraal,
de Rechters bij de HogeRaad en Rechtspraak, de Clingendael – Onderzoeksraad – NIOD lobby, de 
Advocatenorde en Raad voor Rechtsbijstand, plus Koningin Beatrix – Koning Willem-Alexander en 
Europese Unie en VNSG Bankimoon.

De Navo houdt Genocide per Bureaucratie in de Nederlands ook moedwillig in stand, ondanks dat dit
verboden is volgens het Handvest van de Verenigde Naties.

Op 2juni2014 is DésiréeElisabethStokkel a ICC-rechtzaak tegen Koning Willem-Alexander gestart
omdat hij bewijst het Volk te beschermen tegen a leven in Dictatuur de Nederlands.

http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.koningshuis.oranje.eo.blauwbloed.nos.dn
b.hijos.rchtspraak.advocatenorde.2juni2014.pdf

Volgens de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden ondertekent de Koning de wetten & verdragen
die rechtsgeldig zijn in Nederland. Zodra de Koning weigert deze Grondwet toe te passen – en weigert de
Mensenrechtenverdragen uit te voeren – en dus weigert het Volk te beschermen tegen dictatoren-gedrag
van alle Leden van de Staten-Generaal en de Rechtspraak, is Nederland a 100% dictatuur.

DésiréeElisabethStokkel claimt het arbeidscontract InterimMinisterPresident voor NL per 18nov2016 bij
dictatoren MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander.

Deze claim stroomt via de Verenigde Naties Secretaris-Generaal AntonioGuterres die per 1januari2017
aan zijn VNSG-arbeidscontract begint en aan alle ambassadeurs.

http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/embassy.icc.labourcontract.primeminister.re
publicnl.constitution.kremlin.unsg.japan.myanmar.trump.2016.pdf

DésiréeElisabethStokkel heeft op 18nov2016 de GrondwetRepubliek Nederland per decreet ingevoerd.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

Alle burgers in Nederland kunnen – moeten de Republiek Nederland bouwen zoals vastgelegd in de
GrondwetRepubliekNL, vanaf18nov2016.

Doelen:
a) Toegang tot Recht voor Iedereen.

b) Transparant, eenduidig en goedkoper maken van rechtsysteem.

c) Fairtrade & eko handel bedrijven zonder dictatoren-spelletjes van de Staten-Generaal die 
handel saboteert.

d) Verminderen van criminaliteit plus voorkomen van terrorisme-aanslagen in Europa.

e) Stoppen van georganiseerde moord op burgers ontworpen en uitgevoerd door Staten-
Generaal + EU + Internationaalstrafhof + Rechtspraak + Advocatenorde + Lobby.

f) Voorkomen van een EU-oorlog met Rusland en Turkije.
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g) Vereenvoudigen en goedkoper maken van bureaucratie.
Nederland Robot-proof maken.

h) Probleem-oplossende internationale samenwerking.

Het Internationaalstrafhof bewijst in haar correspondentie aan mij geadresseerd dat het ICC weigert het
Handvest van de Verenigde Naties – het Statuut van Rome – Mensenrechtenverdragen toe te passen
tijdens het beoordelen van dossiers die door rechtenloze burgers – en slachtoffers van dictatorengedrag
van nationale Rechtbanken – worden ingediend bij het ICC.

ICC negeert alle klachten van mij – deze slachtoffers – en dwingt mij / hen zich te laten folteren –
doden.

Mijn correspondentie – emails bewijzen dat het ICC de Nederlandse Staten-Generaal, het Koninklijkhuis,
de Rechtspraak en Advocatenorde, de Politie en Europol, de Coördinator Terrorismebestrijding en de
Navo misbruikt voor het beschadigen en vernietigen van slachtoffers die terecht een ICC-rechtzaak
starten tegen hun nationale dictatoren.

Het ICC-Personeel foltert – doodt burgers op verzoek van de Nederlandse Staten-Generaal en
Koninklijkhuis en bovengenoemde organisaties.

http://www.desireestokkel-nl.net/ voor bewijsstukken.

Artikel 2  Plaatsbepaling en plicht Handelswet Artikel 0 RnL 2017 

Handelswet Artikel 0 is rechtsgeldig zolang de transformatie van Koninkrijk NL in Republiek NL plaats 
heeft; en zolang het volk het parlement niet dwingt deze wet te wijzigen.
Handelswet Artikel 0 kan alleen gewijzigd worden door het volk, in samenwerking met de door het volk 
Gekozen MinisterPresident voor Republiek NL.  IK wil niet in een grotere chaos vol oneindige 
manipulaties deze wet wijzigen voor het redden van NL in BREXIT en oorlog.

Ik geef het Simpele volk nu de macht om de Financiële Toezichthouders te dwingen de Republiek NL te 
bouwen; goedschiks of kwaadschiks.

Waarvoor deze keuze?
Er is altijd wel een slim & sluw persoon die razend snel berekent wat hij of zij kan verdienen 
door wel gebruik de maken van de Grondwet Republiek NL + Republiek wetten.  Deze 1-Persoons-toko 
die draait op 1-Persoons-hersenen en zal vooral de Overheid – Multinationals en buitenlanders dwingen 
hun zaken-relaties met  NL op te schonen. 
ZZP – MKB  kunnen nu wel deelnemen aan ALLE Handelscontracten die Organisaties in Holland afsluiten, 
door de Aanbestedingswet – en andere financiële wetten – tijdelijk naar de Recycle-kamer van het 
Rechtspraak – Parlement  – EU- VN te schuiven. 

Wanneer stopt de paniek veroorzaakt door de 1-Persoons-toko in Republiek NL?
Als het 100% criminele Ministerie van Algemene Zaken ‘werkt als een Ministerie voor de volkeren….’. 
Zodra Nederland een Republiek is met een Arbitrage-rechtbank-systeem.

1. Elke Organisatie in Nederland heeft de plicht om alle Handelscontracten tijdens de transformatie 
van Koninkrijk NL in Republiek NL af te sluiten met Organisaties die in Nederland zijn gevestigd; 
deze in Nederland gevestigde Organisaties staan ingeschreven bij het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel en de Belastingdienst in Holland. 

Organisaties zoeken eerst  in Nederland gevestigde zaken-partners voor het afsluiten van hun 
Handelscontracten; blijken er in NL geen Organisaties te zijn die de gewenste goederen / 
diensten kunnen leveren… zoeken Organisaties in het buitenland  naar zaken-partners voor het 
afsluiten van hun contracten. Voor hun zakelijke behoeften; EGO-poetserij maakt NL zwak.

Organisaties: alle Overheden plus alle overig vindbare Organisaties in NL, die bij de Kamer van 
Koophandel en  Belastingdienst staan geregistreerd.
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BREXIT wordt gebouwd in ‘BREXIT eerst, buitenland later’. 
Republiek NL moet dus worden gebouwd in ‘Holland eerst, buitenland later’. 
Robot-proof bij een zo eenvoudig mogelijke administratie en  ‘zonder Slavernij m/v  en  andere 
misdrijven boven de wet te houden’. 

2. Deze Handelswet Artikel 0 Rnl2017 staat voor alle wetten & verdragen die Organisaties 
toepassen om hun Handelscontract tot stand te kunnen brengen en uit te voeren. 
Deze wet – in samenwerking met het NOCAR-aandeel Republiek NL –  voorkomt dat Holland het 
bestuur en de macht binnen Organisaties kwijtraakt aan buitenlandse machthebbers, die van 
Nederland ‘een lening binnen hun buitenlands Hoofdkantoor willen maken’. 
 

3. De Autoriteit Consument en Markt en de Authoriteit Financiële Markt leggen een Boete op 
aan alle Organisaties die onder hun bevoegdheden worden beoordeeld, volgens de bestaande 
wetten voor Koninkrijk Nederland. 

4. Elke burger in Nederland  met een Nederlands paspoort kan nu tegen de ACM - AFM een 
Arbitrage-rechtzaak starten bij de Ondernemingskamer van de Rechtspraak Republiek NL, zodra 
deze Toezichthouders bewijzen dat zij lid blijven van de 100% criminele Lobby en het 100% 
criminele Parlement – Koningshuis blijven steunen. Voor het verhalen van Bedrijfsschade.

5. Bedrag boete; vijfhonderd duizend euro:  
500.000 euro voor elke Organisatie die weigert deze Handelswet Artikel 0 RnL 2017 uit te voeren.
Geschillen over deze wet worden voorgelegd aan de Ondernemingskamer Republiek NL, 
Arbitrage-rechtbank.
De Arbitrage-rechter kan een Organisatie dwingen de Boete van 500.000 te betalen.
De Arbitrage-rechter kan het dossier doorsturen naar de Grondwet-rechtbank voor een 365 
Dagen Taakstraf onder Electronisch Toezicht – op het allerlaagste inkomen – wanneer een 
persoon of Organisatie weigert de Boete op te leggen of  te betalen.

https://www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/download/aanbestedingswet/425483_
aanbestedingswet-2012-stb-2012_542-1.pdf

https://www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/

https://www.europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/aanbestedingswet_2012/drempelbedr
agen

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1424946753358&uri=CELEX:32014L0024

Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door  
DésiréeElisabethStokkel op Bevrijdingsdag 5mei2017.

En is opgestuurd aan:

Dictator MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander van het Ministerie van Algemene Zaken 
–  Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag,   op Bevrijdingsdag 5mei2017.  

VNSG AntonioGuterres van de Ambassade van  Portugal in DenHaag  voor verwerking in de VN 
Commissie Arbitrage-recht-systeemen, de VN algemene vergadering en de VN veiligheidsraad,  Zeestraat
74, 2518 AD Den Haag.  

Ambassadeurs – Organisaties ontvangen deze wet  per email. 

DésiréeElisabethStokkel 
Donkerelaan 39
2061jk Bloemendaal-nh
Nederland. 
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