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Dit Wetsvoorstel 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. 

Inleidende bepaling

Vergis je niet! 
Deze wet lijkt simpel beredeneerd, 

maar kan uitsluitend worden uitgevoerd in samenhang met de Grondwet Republiek NL.

Wet Strafbaar Inkomen Medisch Personeel Republiek NL 2016 

Hoofdstuk 1.  Plaatsbepaling WetSIMP Republiek NL 2016

Artikel 1     Zorgwetten Koninkrijk Nederland

Alle Zorgwetten die gelden voor het Koninkrijk Nederland gelden ook voor de Republiek Nederland.

Wet Strafbaar Inkomen Medisch Personeel Republiek NL staat naast alle bestaande Zorgwetten voor 
Koninkrijk Nederland, en kent slechts één doel, namelijk:’De Zorg zo goedkoop mogelijk organiseren en 
uitvoeren in Republiek NL, voor burger en medisch personeel’. 

Dankzij de Grondwet Republiek Nederland en het bestaan van de Arbitrage-rechtbank kunnen burger en 
medisch personeel elkaar dwingen de Zorg zo eenvoudig en goedkoop mogelijk uit te voeren.

Artikel 2   Definities

1. De Minister-President Republiek Nederland ondertekent deze wet en aanvullende Algemene 
maatregelen van bestuur, nationale wetten  of verdragen inherent aan het Nederlands 

1



Zorgsysteem.  De Minister-President heeft als hoofdtaak: het waarborgen van de Rechtstaat 
Nederland en haar soevereiniteit volgens de Grondwet Republiek NL.

2. De Minister verantwoordelijk voor uitvoeren van Zorgsysteem : De Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

3. Alle overige Definities uit alle Zorgwetten Koninkrijk Nederland gelden ook in de WetSIMP 
Republiek NL

Hoofdstuk 2    Daadkracht Wet SIMP RepubliekNL 

Artikel 3   Arbitrage-rechtbank

De Werkwijze van de Arbitrage-rechtbank staat beschreven in de Grondwet RepubliekNL en de Wet 
Rechtsysteem Republiek NL.

Tijdens de transformatie periode van Koninkrijk NL in Republiek NL wordt het Medisch tuchtrecht 
verankerd in het proces Arbitrage-rechtbank. Volgens de Wet Rechtsysteem Republiek NL mag dit 
transformatie-proces maximaal twee jaar duren; duurt het langer dan twee jaar worden betrokken 
ministers, staatssecretarissen en bestuurders in het land ontslagen via de Grondwet-rechtbank.

De Gezondheidszorg Nederland wordt dus vereenvoudigd, vanaf het moment dat de Grondwet Republiek
NL in werking treedt; burger en medisch personeel hebben vanaf die dag twee jaar de tijd zichzelf een 
nieuwe mentaliteit aan te meten om ‘een folter-vrij Zorgsysteem’ te realiseren in Republiek NL. 

 

Artikel 4  Burger versus Medisch personeel

1. De burger heeft doorgaans minder medische vakkennis dan het medisch personeel; het gebrek 
aan medische kennis kan geen reden zijn om overbodige medische onderzoeken en medische 
behandelingen  aan de burger te geven of de burger deze te weigeren.

2. Medisch personeel beschikt over kennismacht in de relatie met de burger; kennis mag geen 
reden zijn voor het botvieren van machtsmisbruik op het leven en lichaam van de burger. 
Medisch personeel moet aan de burger uitleggen welke medische onderzoeken en medische 
behandelingen wel of niet strict noodzakelijk zijn voor de oplossing van een ogenschijnlijk 
medisch probleem in het leven en lichaam van de burger.

3. De burger betaalt Zorgkosten volgens de Zorgwetten Koninkrijk NL.
De burger hoeft het medisch personeel niet extra te betalen voor die dienst:’uitleggen welke 
medische onderzoeken en medische behandelingen wel of niet strict noodzakelijk zijn’, anders 
dan is vastgelegd in de Zorgwetten Koninkrijk NL.

De burger mag het Zorgsysteem niet misbruiken voor het stoppen van levenspijn en kan niet 
verwachten dat het medisch personeel in het Zorgsteem alle levenspijnen kan wegnemen; 
levenspijn kan ook worden opgelost via het Rechtsysteem, Natuur, Fairtrade & Eko-economie.

4. Medisch personeel krijgt betaalt dankzij de Zorgwetten Koninkrijk NL.
Medisch personeel mag de burger geen extra Zorgkosten in rekening brengen voor:  ’uitleggen 
welke medische onderzoeken en medische behandelingen wel of niet strict noodzakelijk zijn’.

Medisch personeel mag zichzelf geen positie Opper-God of Opper-Godin toe-eigenen in het 
Zorgsysteem om geld voor extra persoonlijk jaarinkomen te kunnen ‘folteren’ uit het leven en 
lichaam van de burger; de verkoper in de schoenenwinkel krijgt ook niet extra betaalt op het 
loonstrookje als blijkt dat de verkoper toch geen schoenen aan een klant kan verkopen. 

Artkel 5  Naar de Arbitrage-rechtbank

1. Burger en medisch personeel kunnen een procedure bij de Arbitrage-rechtbank  starten voor:  
’Miscommunicatie inzake …. ‘uitleggen welke medische onderzoeken en medische behandelingen
wel of niet strict noodzakelijk zijn’.’

2. Burger en medisch personeel kunnen elk een medisch onderzoek en medische behandeling 
weigeren of opeisen bij de Arbitrage-rechtbank, met als doel: ‘machtsmisbruik stoppen + 
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folteren menselijk lichaam stoppen + eenvoudige en goedkope Zorg  realiseren’. 

3. Bij de Arbitrage-rechtbank moeten burger en medisch personeel detailleren waarom een 
medisch onderzoek en medische behandeling wel of niet noodzakelijk is.

4. Medisch personeel dat voor Opper-God of Opper-Godin speelt en de burger onnodige medische 
onderzoeken en medische behandelingen laat ondergaan, betaalt per overbodig medisch 
onderzoek of medische behandeling aan schadevergoeding van (honderdvijftig) 150 euro aan de
benadeelde burger.

5. De burger die de Arbitrage-rechtbank misbruikt om zichzelf een extra jaarinkomen te 
verwerven, dankzij het onterecht beschuldigen van medisch personeel van machtsmisbruik en 
folteren van het burgerleven en – lichaam, moet aan het benadeelde medisch personeel een 
schadevergoeding van (honderd) 100 euro per valse beschuldiging betalen. Ook staat deze 
burger  binnen de Arbitrage-rechtbank genoteerd als ‘burger die Grondwet Republiek NL wil 
misbruiken voor persoonlijk gewin’. 

Artikel 6  Raad voor Rechtspraak Wet SIMP Republiek NL

De Raad voor Rechtspraak bepaalt bij welk soort Arbitrage-rechtbank de Wet SIMP Republiek NL wordt 
uitgevoerd. 
De Raad voor Rechtspraak consulteert voorafgaand aan de plaatsbepaling WetSIMP Republiek NL bij de 
Arbitrage-rechtbank, de Inspectie Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit  en het  Tuchtcollege 
Gezondheidszorg.

Artikel 7 Maatschappelijke discussie Zorg 
De Arbitrage-rechtbank heeft de specifieke taak ‘de behoefte aan Zorg bij de burger  in een nieuwe 
richting te duwen’.

Voorbeelden:
Pijn = een Galaxy-taal die aangeeft dat de burger zijn of haar leven anders moet invullen op eigen 
initatief zonder medisch ingrijpen.

Autisme = geen ziekte; het is  Galaxy-DNA-wijzigings-woordenboek, kado gegeven aan de mens die in 
de toekomst zelf half mens-robot zal zijn.

Psychoses = geen ziekte; het is Galaxy-DNA-beelden-woordenboek, kado gegeven aan de mens die de 
toekomst kan verspellen, maar zich hiervan in dit tijdperk op Aarde nog niet bewust is. 

Bepaling:

Desireestokkel zal deze wet invoeren in haar rol als Interim Minister President Koninkrijk Nederland voor
de transformatie in Republiek Nederland.
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