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 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 Notaris Contract Aandeel Rechtspersoon Republiek NL – WETNOCAR 2017 – Opruimwet
11      regelt het minimaliseren van de vijandig financiële overname van Hollandse bedrijven, door 
buitenlandse investeerders binnen Nederlandse Organisaties.  

WETNOCAR2017 regelt het Notaris Contract Aandeel voor het Hollandse Vermogen in Nederlandse 
Organisaties, plus het behoud van macht over het Hollandse Vermogen in samenspraak met 
Aandeelhouders en andere machthebbers. 

Het Notaris Contract Aandeel is Vreemd kapitaal dat niet beursgenoteerd is voor de Organisatie.
Het valt onder kostenpost: ‘Leningen’  die de Nederlandse Organisatie formeel afsluit bij een Notaris.
De rente bestaat uit koerswinst & dividend.
Daalt de waarde van een Afdeling en / of Poroduct waarvoor NOCAR-aandelen zijn uitgegeven, verkies 
de burger een deel van de inleg = koersverlies & geen of laag dividend.
NOCAR moet altijd verwerkt worden op de Nederlandse Belastingaangifte.
Pech voor buitenlandse vijandige investeerders; goed voor Hollands Vermogen.

De Nederlandse Organisatie sluit Leningen af met Hollandse burgers – of Buitenlanders die de Grondwet 
Republiek Nederland uitvoeren – bij de Notaris.  De Algemene Vergadering Aandeelhouders  van de 
Organisatie bepaalt jaarlijks:

1. Welke minimum bedragen gelden als inleg voor NOCAR, per kalenderjaar.
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Ik denk aan bedragen van 5000 – 10.000 – 25.000 – 50.000 – 100.000 euro per NOCAR.
2. Welke dividend de burger ontvangt voor de NOCAR, per kalenderjaar.

3. De noodzaak tot aankoop of verkoop van NOCAR, per kalenderjaar.

4. De handelswijze van buitenlandse investeerders die NOCAR gebruiken om macht te hebben over
de Nederlandse Organisaties. 

WETNOCAR2017 passeert het 100% corrupte en criminele parlement van het Koninkrijk der Nederlanden
en bouwt Republiek Nederland. 

Duidelijkheid:
Ik heb geen economie gestudeerd, heb geen toegang tot administraties.
Maar ik kan wel denken als de duivel, zonder zelf gek te worden…

De WUBR2017- economie wordt gebouwd vanaf heden tot 1januari2020.

Het introduceren van NOCAR2017, doe ik.
Het uitkristaliseren op het Belastingformulier moet nu van burgers komen die vanuit de Grondwet 
Republiek NL werken en contact hebben met het Belastingkantoor voor hun zaken. 

Bedrijven &  Belastingdienst moeten een deel van mijn werk overnemen, nu er een  burgeroorlog  NL 
gaande is. 

WETNOCAR2017 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 Republiekswetten

Doelen:
1. Voorkomen dat het NL – Nazi-parlement onder leiding van Dictatoren EdithSchippers & Koning 

Willem-Alexander de Elite-moordenaarsclub aan de macht houden en stapels dure overbodige 
wetten produceert. Holland wordt immers weg geschanteerd doordat Koning Willem-Alexander in
zijn rol als 100% dictator de wetten & verdragen voor Koninkrijk der Nederlanden ondertekent.

2. Voorkomen dat buitenlandse investeerders misbruik maken van het 100% dictatoren-parlement 
Nederland en hun kans pakken om Nederlandse bedrijven te kopen met behulp van  vijandige 
financiele constructies.

3. Het waarborgen van Hollands Vermogen van Nederlandse Organisaties en het waarborgen van 
Nederlandse macht over het Hollands Vermogen, ondanks deelname van Nederlandse 
Organisaties  aan buitenlandse financiële constructies.

4. Dankzij het Arbitrage-rechtsysteem kan elke burger opeisen dan een Nederlandse Organisatie 
haar Vreemd Vermogen beschermt tegen vijandige overnames door buitenlandse investeerders.

5. Belastinggeldbesparing: voor de Overheid - Organisaties in handen van burgers. 

6. Fairtrade & eco groei versnellen. Handel transparanter maken.

Wijzigen Financiële wetten
Ik kan in mijn functie als InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel niet alle financiële wetten 
naar eigen idee wijzigen. Ik heb geen toegang tot administraties.
Zelfs als ik dit wel zou hebben, moet ik er vanuit gaan dat mensen mij verkeerde informatie geven… 
omdat zij mij graag folteren en doden. 
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Het Burgerlijkwetboek 2 Rechtspersonen vul ik aan met een nieuw wetsartikel: 
Notaris Contract Aandeel.  De NOCAR.

Nederlandse Organisaties hebben  de plicht om minstens 30% en bij voorkeur  40%   van hun  
Vermogen te financieren met Nederlandse geld, in de vorm van Eigen Vermogen en Notaris Contract 
Aandeel.
60% van het bedrijfsvermogen kan verzameld worden via een beursnotering – crowdfunding of andere 
initiatieven.

De Europese Uniie is niet meer dan een moordenaarsclub die via het Internationaal Strafhof burgers laat 
folteren – doden en Organisaties failliet laat lobbyen voor de persoonlijke narcistische behoeften van EU-
politici & werknemers. 

Holland kan vanaf 1januari2018 veel meer controle over het Nederlandse belastinggeld – en 
investeringen – hebben, doordat ik – IMP – de EU beperk tot Wetten & Verdragen databank.
EU als investeringsfonds is geschiedenis vanaf 1januari2018.
NL-EU-Noodsituatie investeringen worden voortaan uitgevoerd door het Hollandse volk; besteding van 
dit belastinggeld staat vermeld op een website. Het parlement bepaalt waaraan dit geld wordt besteed. 
Het volk kan stemmen per Poll op de website. 

Belastinggeld rolt eerst voor Hollanders, daarna voor Buitenlanders. 

Criminele Keuze: 
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
DésiréeElisabethStokkel.

Dictatuur Nederland is ontstaan in de periode van 1mei2007 – 2juni2014, en duurt voort tot
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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.d
nb.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.r
epublicnl.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.

g) Vereenvoudigen en goedkoper maken van bureaucratie.
Nederland Robot-proof maken.

h) Probleem-oplossende internationale samenwerking.
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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  Notaris Contract Aandeel in Burgerlijkwetboek 2 Rechtspersonen

Artikel 64 Burgerlijkwetboek 2 Rechtspersonen, Titel 4 Naamloze Vennootschappen wijzigt 
en krijgt punt 3 – 4 – 5 – 6:   

Punt 3:
Het Notaris Contract Aandeel is een nieuw aandeel voor de Naamloze Vennootschappen in 
Republiek Nederland. 

Het Notaris Contract Aandeel - NOCAR – is een aandeel op naam voor burgers in Nederland die 
de Organisatie aan Vreemd Vermogen willen helpen voor behoud van Nederlands Vermogen voor
de Nederlandse Organisatie.  
De NOCAR-aandeelhouder waarborgt de Nederlandse macht over het Hollandse geld.
Een vijandige bedrijfsovername door buitenlandse investeerders kan niet plaatsvinden zodra een 
NOCAR-aandeelhouder weigert zijn of haar aandeel te verkopen.

NV = robotproof.

Het Nocar Contract Aandeel is niet beursgenoteerd; de maatschappelijke waarde van de 
Naamloze Vennootschap kent in de Republiek NL  2 categorieën: 
1. Afdelingen en / of Productgroepen voor NOCAR-aandelen. 

2. Afdelingen en / of Productgroepen voor Beursgenoteerde-aandelen. 

De NV heeft dus meer werk aan het beheren van haar Aandelenkapitaal, maar hier staat 
tegenover dat een deel van de maatschappelijke waarde van de NV nooit in handen kan vallen 
van agressieve kopers die de Organisatie in Nederland in hun volledige macht willen krijgen. 

Punt 4:
Het Notaris Contract Aandeel is een Waardepapier uitgegeven door de Naamloze Vennootschap; 
dit NOCAR- Waardepapier kan worden gekocht door de burger die bereid is de prijs te betalen.

a) De Naamloze Vennootschap kiest binnen de Organisatie een Afdeling en / of 
Productgroep waarvan de financiële waarde  wordt bepaald per kalenderjaar. 

b) De financiële waarde van een Afdeling en/of Productgroep is het bedrag dat bij 
bedrijfsovername betaalt moet worden door investeerders, voor het kopen van de 
Afdeling en/of Productgroep.

c) De financiële waarde van de Afdeling en / of Productgroep wordt door de NV omgezet in 
een Aandelenpakket voor Notaris Contract Aandelen; de waarde van de NOCAR staat 
voor de periode van een kalenderjaar vast. De waarde van een NOCAR-aandeel wordt 

5

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


vastgelegd in herkenbare en eenvoudig te calculeren bedragen.

d) De Afdeling en / of Productgroep die voor NOCAR-aandelen wordt ingedeeld, kan nooit 
beursgenoteerde aandelen uitgeven. 

e) De waarde van het Aandelenpakket voor Notaris Contract Aandelen  wordt door de NV 
vastgesteld in overleg met Algemene Vergadering Aandeelhouders  – alle 
Aandeelhouders -, minstens eenmaal per kalenderjaar.

De rechten en plichten van de AVA, de Algemene Aandeelhouders Vergadering blijven 
ongewijzigd voor Republiek NL.
De NOCAR-aandeelhouder is een aandeelhouder die aan de wettelijke plichten en rechten
van de Algemene Aandeelhouders Vergadering voldoet. 

f) Door het stijgen of dalen van de Verkoopwaarde van Afdeling en / of Productgroep kan 
het uitgegeven Aandelenpakket  NOCAR in waarde stijgen of dalen, tijdens het gekozen 
kalenderjaar. 

Op de laatste dag van het gekozen kalenderjaar wordt de Verkoopwaarde van het  
Aandelenpakket  NOCAR-aandelen voor de  gekozen Afdeling en / of Productgroep 
opnieuw vastgesteld.

Wordt de koper van het NOCAR-aandeel geconfronteerd met een stijging van de 
Verkoopwaarde  van de Afdeling en / of Productgroep stijgt de waarde van het NOCAR-
aandee in dat kalenderjaar; verkoopt deze burger het NOCAR-aandeel aan de NV, maakt 
de NOCAR-burger koerswinst.

g) Wordt de koper van het NOCAR-aandeel geconfronteerd met een vermindering van de 
Verkoopwaarde van de Afdeling en/of Productgroep, daalt de waarde van het NOCAR-
aandeel in dat kalenderjaar; verkoopt deze burger het NOCAR-aandeel aan de NV, maakt
de NOCAR-burger koersverlies. 

h) NOCAR-aandelen worden eenmaal per jaar aangeboden door de NV.
NOCAR-aandelen worden eenmaal per jaar teruggekocht door de NV.

De periode waarin NOCAR-aandelen kunnen worden gekocht of verkocht is een 
kalendermaand. 
De AVA bepaalt de kalendermaand waarin NOCAR-aandelen worden verhandeld.

NOCAR-aandelen worden in een Eigen NOCAR-register geregistreerd.

De NOCAR-aandeelhouder heeft recht op bewijs van registratie in het NOCAR-register 
van de NV; de NOCAR-aandeelhouder heeft recht op correctie van fouten in de NOCAR-
registratie. 

i) NOCAR-aandelen kunnen eenmaal per jaar worden aangekocht door de burger bij de NV,
door bij de notaris het Notaris Contract Aandeel af te sluiten. 

De NV en de Notaris ontwikkelen samen een standaardcontract dat in de kalendermaand 
voor NOCAR-aandelenhandel  wordt gekocht door  de NOCAR-aandeelhouder. 
De NOCAR-aandeelhouder betaalt de kosten van het Notaris Contract Aandeel bij de 
Notaris. De NV en Notaris zijn beiden verantwoordelijk voor de juridische en financiele 
betrouwbaarheid van het NOCAR-aandelen-contract.

j) NOCAR-aandelen kunnen eenmaal per jaar door de burger / eigenaar worden verkocht 
aan de NV, in ruil voor geld. Voor de verkoop van het NOCAR-aandeel aan de NV is geen 
nieuw Notaris-contract nodig; de verkoop wordt geregistreerd in het NOCAR-aandelen-
register. 

k) Het verkooppraatje: nominale waarde – agio – disagio blijft dus in stand. 
De mogelijkheid tot een vijandige overname van Hollands bedrijfskapitaal, wordt beperkt
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door het langzaam werkende NOCAR-aandeel.

l) De Notaris Contract Aandeelhouder  is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in 
naam van de Naamloze Vennootschap wordt verricht; de NOCAR-aandeelhouder kan 
nooit meer geld verliezen dan de waarde van het NOCAR-aandeel.

m) Bij conflicten over NOCAR-aandelen tussen de NV en de NOCAR-aandeelhouder, spreekt 
de Arbitrage-rechtbank Ondernemerskamer recht. 

n) Bij conflicten over NOCAR-aandelen tussen de NOCAR-aandeelhouder en de 
Belastingdienst, spreekt de Arbitrage-rechtbank Belastingzaken recht. 

o) De rente die de NOCAR-aandeelhouder ontvangt heet Dividend en wordt juridisch 
belastingtechnisch verwerkt als Dividend en Dividenduitkering, zoals  gedefinieerd in alle 
bestaande wetten & verdragen. 

Punt 5:
Alle bestaande wetten & verdragen voor Rechtspersonen in het Koninkrijk der Nederlanden 
gelden voor Rechtspersonen in Republiek Nederland, tot aan de dag dat het volk voor Republiek 
Nederland nieuwe Republiekswetten heeft geschreven. 

IK – InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel – kan slechts enkele basiswetten & 
verdragen voor de Republiek NL per decreet invoeren. 
Ik wil dat het volk de Gekozen Minister President krijgt en dat het volk samen met een 
rechtvaardig niet crimineel Republiek-parlement nieuwe wetten & verdragen voor het volk 
produceert. 

Tijdens deze transformatie-periode groeien de praktijken van Oplichter / Crimineel … tot aan de 
dag dat de Individule burger of Organisatie een Arbitrage-rechtbank-zaak start om deze 
Oplichter / Crimineel te stoppen; het is tijdelijk niet anders. 
Een slimme burger die werkt vanaf het Folterverdrag zal slechts tijdelijk benadeeld zijn door een 
Oplichter / Crimineel. 
 

Punt 6:
De Naamloze  Vennootschap herschrijft haar statuten voor de Grondwet Republiek Nederland en 
maakt het toepassen van het Notaris Contract Aandeel voor de Organisatie mogelijk. 

Artikel 3  Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen

De Grondwet Republiek Nederland regelt dat alle landdelen die behoren tot het Koninkrijk der 
Nederlanden,  de Grondwet Republiek Nederland moeten accepteren – invoeren – uitvoeren. 

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden moet in overeenstemming worden gebracht met de 
Grondwet Republiek Nederland;  Aruba, Curaçao of Sint Maarten moeten leven volgens eisen van de 
Grondwet Republiek Nederland in rechten en verplichtingen. 

Zodra dit rechtsfeit is erkend door  Aruba, Curaçao of Sint Maarten is de tekst van de Rijkswet vrijwillige 
zetelverplaatsing van rechtspersonen irrelevant.

Ten tijde van de transformatie van de Koninkrijk Nederland landdelen  Aruba, Curaçao of Sint Maarten in
eilanden van de Republiek Nederland, blijft de Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen 
ongewijzigd van kracht. 

Artikel 4 Wet vrijwilige zetelverplaatsing naar Derde landen

Artikel 1 van de Wet vrijwillige zetelverplaatsing naar Derde landen wijzigt, 
en wordt aangevuld met Punt 4:
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De Grondwet Republiek Nederland is in werking getreden op 18november2016.
De Staatscourant is in handen van het 100% criminale parlement van het Koninkrijk der 
Nederlanden.
De Grondwet Republiek Nederland ligt bij de Verenigde Naties: UNSG Antonioguterres, die de 
wettelijke plicht heeft het Nederlandse volk een leven in een rechtstaat te waarborgen. 

De Grondwet Republiek Nederland moet door alle Rechtspersonen in Nederland juridisch correct 
worden uitgevoerd, per 18november2016. 

Het verplaatsen van een zetel van een rechtspersoon naar een Derde land moet worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Grondwet Republiek Nederland en de 
nieuwe Republiek Nederland wetten & verdragen.

De Grondwet Republiek Nederland waarborgt meer zelf-beschikkingsrecht voor de Individuele 
Burger en Organisatie in Republiek NL.
Het volk heeft meer juridische bouwrechten dankzij het Arbitrage-rechtsysteem en meer 
inspraak-recht voor het bijsturen van parlement – gemeente – provincie – rechtspersoon. 

Door de verplaatsing van een zetel van een Nederlands rechtspersoon naar Derde Landen, 
blijven alle activiteiten die worden uitgevoerd door de Nederlandse rechtspersoon in een Derde 
Land – en inherent blijven aan werkzaamheden in Nederland – verankerd in de Grondwet 
Republiek NL.

Artikel 5 Wet op belastingen van rechtsverkeer

De Wet op belastingen van rechtsverkeer wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de 
Grondwet Republiek Nederland per 18november2016.

De wettekst die betrekking heeft op ‘aandelen’ is een neutrale wettekst en wordt  toegepast op het 
Notaris Contract Aandeel.

Artikel 6   Wet op vennootschapbelasting 1969

De Wet op vennootschapbelasting 1969 is een antieke onleesbare & onwerkbare wettekst, welke IK – 
InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel – niet even snel kan wijzigen nu ik geen toegang heb 
tot administraties. 

De Wet op vennootschapbelasting 1969 wordt uitgevoerd in overeenstemming van de eisen van de 
Grondwet Republiek Nederland, per 18november2016.

Artikel 7 Belastingwetten

Alle Belastingwetten van het Koninkrijk der Nederlanden moeten worden herijkt in de Grondwet 
Republiek Nederland. 

Republiekswetten moeten worden ingevoerd & uitgevoerd. 

Het herbouwen van de economie start bij de WUBR2017-economie: het invoeren van een Basisinkomen 
voor Holland door het laten vervallen van vijf administratieve systemen.

1Januari2020 moet Nederland werken met de WUBR2017-economie.

Het invoeren – uitvoeren van het NOCAR-aandelen-systeem moet op 1januari2020 voltooid zijn.

Tja...er kan gesjacherd worden met Belastingaangiften…
De Arbitrage-rechtbank verkleint corruptie en houdt problemen klein voor een deeloplossing.

Het is belangrijk dat vijandige bedrijfsovernames nu – 10april2017 – zoveel mogelijk worden 
voorkomen.
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Buitenlandse investeerders moeten zo min mogelijk misbruik kunnen maken van het 100% crorrupte en 
crimineel werkende parlement in Nederland.  

Organisaties moeten zichzelf juridisch economisch overeind kunnen houden in een nieuwe Nederlandse 
Rechtstaat die het volk nu zelf moet bouwen.

Artikel 8  Overige Rechtspersonen

Er zijn altijd creatievelingen.
Rechtspersonen – anders dan de Naamloze Vennootschap – kunnen proberen te starten met het NOCAR-
aandelensysteem voor de Rechtspersoon.

NOCAR staat belastingtechnisch onder Leningen; dit biedt kansen.

Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door  
DésiréeElisabethStokkel op 10april2017.

En is opgestuurd aan:

Dictator MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander van het Ministerie van Algemene Zaken
–  Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag,   op 10april2017.  

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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