
Wet EU en VN naast Republiek NL,
Opruimwet 1  jaar 2017

aan

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. 

Inleidende bepaling

De Europese Unie heeft geen enkel recht van spreken meer in Nederland.
De EU helpt het Nederlandse Parlement – Koninklijkhuis – Internationaalstrafhof 

bij het stiekem folteren – doden van Nederlanders.

Hollandse ondernemers steunen deze EU-moordpraktijken;
zij verslechteren de kwaliteit van leven – werk voor burgers onnodig.

De Europese Unie wordt een Wetten & Verdragenbank waar landen hun nationale wetten inleveren voor
synchronisatie van deze wetten met de nationale wetten van andere EU-lidstaten. 

De tijd dat de EU bepaalt ‘welke wet Nederland wel of niet mag schrijven – toepassen’ is voorbij. 

De Verenigde Naties gaat juridisch correct werken. 

Vergis je niet! 
Deze wet lijkt simpel beredeneerd, 

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

De dwang om probleem-oplossing centraal te stellen in de bureaucratie en  tijdens een conflict 
wordt opge-eisd door de Arbitrage-rechtbank. 

In de wettenbank van de Rijksoverheid vind ik 1836 EU-wetten & verdragen plus aanvullende wettelijke
regelingen, toegankelijk voor het Volk.

Deze wetten & verdragen  herijk ik naar de huidige juridische realiteit.
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Artikel 1  Regime-wijziging zonder bloedvergieten

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 
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 the Netherlands worden beschadigd en gedood Voor de lol van de Leden van de Staten-
Generaal, 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 the Netherlands ook moedwillig in stand, ondanks dat dit 
verboden is volgens het Handvest van de Verenigde Naties. 

Op 2juni2014 is DésiréeElisabethStokkel een ICC-rechtzaak tegen Koning Willem-Alexander gestart 
omdat hij bewijst het Volk te beschermen tegen een leven in Dictatorship the Netherlands.

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.koningshuis.oranje.eo.blauwbloed.nos.dnb.hijos.rchtspraak.advoca
tenorde.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 een 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.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/embassy.icc.labourcontract.primeminister.republicnl.constitution.kreml
in.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:
 Toegang tot Recht voor Iedereen.
 Transparant, eenduidig  en goedkoper maken van rechtsysteem.
 Fairtrade & eco handel bedrijven zonder dictatoren-spelletjes van de Staten-Generaal die handel 

saboteert.
 Verminderen van criminaliteit plus voorkomen van terrorisme-aanslagen in Europa.
 Stoppen van georganiseerde moord op burgers ontworpen en uitgevoerd door Staten-Generaal +

EU + Internationaalstrafhof + Rechtspraak + Advocatenorde + Lobby.
 Voorkomen van een EU-oorlog met Rusland en Turkije.
 Vereenvoudigen en goedkoper maken van bureaucratie.
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 Nederland Robot-proof maken.
 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 negerrt 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

Alle wetten  & verdragen die worden geschreven voor Republiek Nederland in relatie tot Europa en de 
Verenigde Naties voldoen aan de volgende eisen:

1. Alle wetten & verdragen worden geschreven bovenop de Grondwet Republiek Nederland – VN 
Handvest – Mensenrechtenverdragen.

2. Alle wetten & verdragen worden in leesbare en werkbare taal geschreven. (Zonder honderden 
links naar andere wetten en of patsertaal)

3. Alle wetten  & verdragen worden door alle burgers toegepast bij de Arbitrage-rechtbank tijdens 
de verplichte presentatie van een oplossing voor een conflict in het dossier dat voor een 
rechtzaak wordt ingeleverd bij de Griffier – Rechter van de Arbitrage-rechtbank.

4. Alle wetten & verdragen worden toegepast bij de Strafrechtbank of andere Civiele rechtbank.

5. Alle wetten & verdragen regelen eerst alle zaken voor alle burgers in Nederland; daarna volgt 
synchronisatie van de Nederlandse wetten met de nationale wetten & verdragen van andere 
landen binnen Europa en internationaal. 

Artikel 3

De rol van Republiek Nederland naast de Europese Unie en de Verenigde Naties:

1. Nederland behandelt de Europese Unie als Wetten & Verdragenbank waar Nederlandse wetten 
worden aangeboden voor synchronisatie met nationale wetten van andere EU-landen. 

2. De Nederlandse wet is geproduceerd bovenop de GrondwetRepubliekNL – Handvest van de 
Verenigde Naties – Mensenrechtenverdragen.

3. Het Nederlandse Volk kan mede bepalen welke wettekst voor het Volk rechtsgeldig is. 

4. Het NL-volk heeft voor het produceren en bijschaven van wetten & verdragen:   
a) de GrondwetRepubliekNL 
b) Wet Rechtsysteem Republiek NL  
c) Wet Verkiezingen en Referendum Republiek NL  
d) Vreemdelingenwet Internationaalstrafhof Republiek NL
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e) Wetten & Verdragen die nog geschreven zullen worden

5. In 2017 worden  EU-NL wetten herschreven voor de Republiek Nederland naast de EU als Wetten
& Verdragenbank. 

6. Republiek Nederland doneert voor elke volwassene van 18 jaar en ouder  in NL een bedrag van 
150 euro per persoon per jaar aan de Europese Unie; dit bedrag is voor het handhaven en 
toepassen van de EU Wetten & Verdragenbank.

7. Republiek Nederland stopt per elke volwassene van 18 jaar en ouder in NL een bedrag van 125 
euro per jaar in een NL-EU Investerings-noodfonds. 
Dit geld wordt gebruikt voor het helpen van andere landen dan Nederland ten tijde van nood. 

8. Zodra Nederland besluit een ander land te steunen bij het oplossen van een noodsituatie,  wordt 
door de Staten-Generaal bepaalt welke noodsituatie met welke bedrijven – mensen – middelen 
moet worden geholpen… voor het bereiken van een voorafgaand vastgesteld doel. 

Voorbeeld:
Een Aardbeving in Italië legt het totale openbare leven stil. Het probleem is te groot voor Italïe 
om zelfstandig op te lossen. Italïe vraagt Nederland scholen in een stad te herbouwen op een zo 
kort mogelijke termijn. 

Het NL-EU Investerings-noodfonds ontvangt van Italië het verzoek voor het bouwen van scholen 
in een Aardbevingsgebied. 

Het  NL-EU Investerings-noodfonds publiceert dit verzoek op haar website en tijdens een debat 
in de Staten-Generaal wordt bepaald ‘of NL deze klus wel / niet wil uitvoeren’. 

Het  NL-EU Investerings-noodfonds krijgt de goedkeuring van het Parlement voor het uitvoeren 
van de klus.

Het NL-EU Investerings-noodfonds stelt een openbaar budget samen voor de klus + zoekt 
bedrijven – organisaties in Nederland die bereid zijn deze klus zo goedkoop mogelijk uit te 
voeren in Italïe + stuurt mens & materieel naar Italië voor het volbrengen van de taak.

Het staat het  NL-EU Investerings-noodfonds en het Nederlandse  bedrijf – organisatie vrij om 
samen te werken met lokale arbeidskrachten die genoegen nemen met het Hollandse 
Minimunloon tijdens deze klus. 

Doel: 
De Nederlandse burger kan exact volgen waar het Hollandse belastinggeld blijft + de NL 
arbeidsmarkt profiteert + uitwisseling werkervaring tussen NL en andere landen blijft in stand + 
corruptie wordt geminimaliseerd.

Zodra dit NL-EU Investerings-noodfonds draait – en het Volk dankzij een website kan volgen 
waar al het EU-geld blijft – worden andere Nederlandse investeringsfondsen op Hollands 
grondgebied overgeheveld naar het  NL-EU Investerings-noodfonds.

9. In de toekomst bouwt Republiek Nederland een soortgelijke NL-VN-Investerings-constructie voor 
noodsituaties die via besluitvorming bij de Verenigde Naties moeten worden opgelost. 

10. Nederland komt in de nabije toekomst tot een nieuwe methode voor Import – Export - regulatie.
Naar voorbeeld van EFTA  http://www.efta.int/about-efta

Artikel 4

1. Alle Verdragen en Wetgeving afkomstig van de Europese Unie worden herschreven voor recht 
bovenop de GrondwetRepubliekNL.

Vanaf het moment dat DésiréeElisabethStokkel een Wet of Verdrag per decreet invoert, is deze 
rechtsgeldig voor het Volk. Internationaal.
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2. Het Volk kan – moet zelf het Arbitrage-recht-systeem opeisen bij de Rechtspraak. 
Rechtspraak is lid van de Elite-moordenaarsclub in Nederland  en   foltert en doodt burgers 
stiekem op verzoek van de Staten-Generaal  – EU. 
Rechtspraak helpt  het Internationaalstrafhof bij het folteren en doden van slachtoffers die een 
ICC-rechtzaak starten tegen hun nationale Rechtspraak in hun Thuisland  voor behoud van hun 
leven.

3. Elke burger in een conflict kan – moet het dossier bouwen zoals vereist volgens de 
GrondwetRepubliekNL; probleem-oplossende dossiers bouwen in de bureaucratie, eventueel 
nodig voor een rechtzaak bij de Arbitrage-rechtbank.

Dus Partijen die een conflict met elkaar hebben kunnen samen bepalen dat zij volgens de 
GrondwetRepubliekNL hun dossier voor de Arbitrage-rechtbank bouwen; zij kunnen – moeten bij 
de Griffie van de Rechtbank opeisen dat hun conflict wordt behandeld volgens de 
GrondwetRepubliek NL.

Dit bespaart alle Partijen tijd en geld.

Artikel 5

Deze Wet EU en VN naast Republiek NL, Opruimwet 1  jaar 2017 dient als voorbeeld-wet voor de 
nieuw op te richten Verenigde Natie Commissie Arbitrage-recht-systemen.

Het Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid is verankerd in de VN Commissie 
Arbitrage-recht-systeem.

De VN Commissie Arbitrage-recht-systemen  geeft het Volk een systeem voor het passeren van 
dictatoren in hun Thuisland, zonder bloedvergieten.

De VN Commissie Arbitrage-recht-systemen  hanteert  een Protocol voor Regime-wijziging zonder 
Bloedvergieten. 

Deze wet is op 2 januari2017  ondertekend en per decreet ingevoerd door 
DésiréeElisabethStokkel.

En wordt ingediend bij:
1. Dictator MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander bij het Ministerie van 

Algemene Zaken, op 2januari2017.
2. UNSG AntonioGuterres bij de ambassade van Portugal in DenHaag voor behandeling binnen de 

VN Commissie Arbitrage-recht-systemen, en bij de VNAG en VNveiligheidsraad.

Ambassadeurs ontvangen deze wet per email. 

DésiréeElisabethStokkel voegt het Protocol –  Regime-wijziging zonder Bloedvergieten  – voor
de VN Commissie Arbitrage-recht-systemen toe aan deze wet.
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