
Wet Werkvolgorde Nederland -BREXIT –
CETA  – WENBREXCE 2017 – Opruimwet 10

 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 Werkvolgorde Nederland -BREXIT – CETA  – WENBREXCE 2017 – Opruimwet 10 regelt 
het klein en eenvoudig houden van het NL – BREXIT – CETA proces. 

WENBREXCE2017 passeert het 100% corrupte en criminele parlement van het Koninkrijk der 
Nederlanden en bouwt Republiek Nederland. 

WENBREXCE2017 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.
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2. Belastinggeldbesparing: voor de Overheid - Organisaties in handen van burgers. 

3. Voorkomen dat NL – BREXIT ten onder gaat aan CETA, doordat de Elite-moordenaarsclub aan de
macht wil blijven; en zichzelf laat plat chanteren door het Buitenland.
Het Internationaal Strafhof dient als witwas-praktijk voor alle personen die op criminele wijze 
willen werken in relatie tot CETA. Het ICC als moordwapen in handen van Westerse leiders moet 
dus worden gestopt. 

4. Voorkomen dat NL – CETA terrorisme naar Canada brengt: President JustinTrudeau is niet slim 
genoeg om Canada te beschermen tegen terrorisme, aangemaakt door het Internationaal 
Strafhof & Internationaal Gerechtshof in samenwerking met de EU – VN. 

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

6. Het systeem BTW Omzetbelasting-systeem laten vervallen; het  Accijns-systeem uitbouwen. 

7. Het Arbitrage-recht-systeem voor Handel bouwen vanaf het Handvest van de Verenigde Naties –
Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen – Economische verdragen.

8. CETA herijken in het Folterverdrag; CETA  laten verdwijnen kan ook.

9. Uitbouwen Europese Vrijhandelsorganisatie EFTA,   nadat BTW-systeem is verwijderd en Accijns-
betaal-systeem het standaard Belasting-betaal-systeem is voor het bestaan van Goederen & 
Diensten.

10. EU verkleinen tot Wetten – & Verdragen databank.

NL – EU – Investeringsfonds Noodsituaties loskoppelen van EU – VN; alle Noodhulp wordt 
georganiseerd via de Hollandse Arbeidsmarkt en Onderwijsmarkt. In het openbaar op een 
website. Burger kan meestemmen via Poll op website.

11. Douane wordt instituut voor Grensbewaking en Kwaliteitsbwaking Goederen & Diensten.
Douane houdt zich niet meer bezig met de administratie  van import & export-heffingen = dit 
wordt een Accijns-betaal-systeem en / of een BI-Toeslag, te betalen via Organisaties aan het 
Gemeente Belastingloket. 
Vrachtkosten–systeem blijft voorlopig bestaan.

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 
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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
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.
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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.

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    WENBREXCE2017 = Werkvolgorde in  NL 

1. Het bouwen van een zo klein en eenvoudig mogelijke bureaucratie voor Republiek Nederland, 
door het 100% criminele Koninkrijk Nederland parlement & koningshuis, opzij te schuiven en te 
passeren. 

2. Het volk dat  WENBREXCE2017 bouwt, dwingt de Rechtspraak Nederland het Arbitrage-recht-
systeem in Nederland open te stellen voor het volk, zoals vastgelegd in de Grondwet Republiek 
Nederland, per decreet ingevoerd op 18nov2016 door InterimMinisterPresident 
DésiréeElisabethStokkel.

Het volk voegt bewijsstukken uit het International Strafhof- dossier van DésiréeElisabethStokkel 
toe aan haar eigen dossier voor de Rechtbank en dwingt de Rechter te erkennen dat de 
Rechtspraak 100% corrupt is in relatie tot het Koninkrijk NL parlement – Koning Willem- 
Alexander – ICC  – EU – VN – lobby.

De Rechtspraak dwingt burgers zichzelf te laten folteren – doden voor de Internationaal Strafhof 
lobby tussen Rechtspraak – Parlement – Koningshuis –  ICC – EU – VN.

De Rechtspraak heeft de plicht volgens de Grondwet – Folterverdrag de HogeRaad te dwingen de
burger een leven in een rechtstaat Nederland te waarborgen, voor individu en  volk .

De Rechtspraak heeft de plicht om de HogeRaad te dwingen alle  rechtzaken tegen Leden van de
Staten-generaal te voeren, zodra de burger  bewijst in een volledige dictatuur  Nederland te 
moeten vechten voor Recht op Fundamentele Grondrechten bij het Internationaal Strafhof.
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De Rechtspraak verzuimt deze taak. 
De Rechtspraak weigert het volk te beschermen tegen een leven in rechtenloosheid onder het 
oog van criminelen in de media; de Rechtspraak heeft de nationale veiligheid van Nederland 
laten wegvallen door de Rechtstaat Koninkrijk Nederland op te heffen. 

Alle Rechters in Nederland vinden het goed dat de Rechtspraak het Recht op Fundamentele 
Grondrechten laat vervallen voor individuele burgers zodra de Rechtspraak – lobby dit wil 
regelen. 
Alle Rechters in Nederland zijn dus schuldig aan oorlogsmisdaden op het Nederlandse volk. 

3. Het volk geeft een individuele criminele Rechter in NL de kans zijn of haar criminele gedrag 
binnen de Rechtspraak- lobby te stoppen  en net te doen alsof deze persoon een juridisch correct
werkende Rechter is. 

Deze Rechter heeft de plicht  op grond van  het Handvest van de Verenigde Naties – 
Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen:
a) Het dossier van de Internationaal Strafhof rechtzaak – gestart door DésiréeElisabethStokkel 

tegen het NL parlement en Koning Willem-Alexander te erkennen als een rechtzaak tegen 
Dictatuur Koninkrijk Nederland.  

b) Het volk de mogelijkheid te geven een leven in een nieuwe Rechtstaat NL te bouwen en te 
waarborgen voor elke individuele burger; in dit geval Rechtstaat Republiek Nederland. 
Gestart dankzij de Grondwet Republiek Nederland, per decreet ingevoerd door 
InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel op 18nov2016, voor het stoppen van 
Dictatuur Koninkrijk Nederland. 

c) Zichzelf volledig los te koppelen  van de criminele  werkwijze van de Raad voor  Rechtspraak
– en alle andere delen van de Nederlandse Rechtspraak die burgers dwingen zich te laten 
folteren – doden via de Internationaal Strafhof–lobby - . 

d) Zichzelf los te koppelen van de Koning en alle Parlementsleden; heeft de plicht om recht te 
spreken ten gunste van de burger,  voor leven in een voor het volk gewaarborgde Rechtstaat
Nederland.

4. Het volk eist dat de Rechtspraak werkt volgens het systeem  Arbitrage-rechtbank vastgelegd in 
de Grondwet Republiek Nederland en nieuwe Republiekswetten & Verdragen per decreet 
ingevoerd oor InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel.

5. Het volk eist dat InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel haar arbeidscontract krijgt en 
Verkiezingen kan uitschrijven voor de Gekozen Minister President voor Nederland: Stokkel kan 
en moet een groot deel van de nationale veiligheid van Nederland voor de individuele burger 
herstellen. 

6. Het volk eist dat UNSG AntonioGuterres het Handvest voor de Verenigde Naties – Folterverdrag 
– Mensenrechtenverdragen juridisch correct toepast voor het Nederlandse volk; voor het bouwen
van Republiek Nederland. Op grond van het ICC-dossier van DésiréeElisabethStokkel tegen 
Nederland en haar claim voor het arbeidscontract InterimMinisterPresident voor Nederland, per 
18nov2016.

Het volk eist dat UNSG Antonioguterres de Grondwet Republiek Nederland toepast binnen het 
systeem van de Verenigde Naties en zijn persoonlijke Lobby. 

7. Het volk eist dat personen werkzaam bij de Europese Unie het bestaan van Republiek Nederland 
erkennen.

Het volk eist dat personen werkzaam bij de Europese Unie alle bestaande EU-wetgeving herijken 
in het Handvest van de Verenigde Naties – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen.

Alle EU-wetgeving welke niet automatisch en routinematig kan worden uitgevoerd in 
overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties – Folterverdrag – 
Mensenrechtenverdragen, vervalt.
EU mag burgers niet dwingen te vechten voor Recht op Recht of Toegang tot Recht op nationaal 
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grondgebied  = Folteren.      
Vergeet het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; het is niet verankerd in 
het Handvest van de VN – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen.

8. Het volk eist dat BREXIT wordt gebouwd in een kleine en eenvoudige bureaucratie, vanuit 
Republiek Nederland, vanaf 18nov2016.

9. Het volk eist dat het CETA verdrag vervalt voor de individuele burger of wordt herijkt in het 
Handvest van de Verenigde Naties – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen. 

Artikel 3   BREXIT in Koninkrijk NL is niet rechtsgeldig

1. Kernvragen  bij BREXIT:

a) Welke personen zijn ‘boven de wet en hebben de vrijheid de Fundamentele Grondrechten 
van een medemens te blokkeren – en deze burger te dwingen te vechten voor Recht op 
Recht-’?

b) Welke Instituten geven Welke personen  de vrijheid om als Dictator het leven van een burger
rechtenloos te maken?

c) Hoeveel Belastinggeld krijgen Dictatoren-instituten kado voor het rechtenloos maken van 
burgers?

d) Welke impact heeft de Dictatoren-lobby op het bedrijfsleven? Nationaal en Internationaal.

e) EU-burgeroorlog: Machthebbers die ‘boven de wet zijn’, ventileren in de media dat zij de 
macht hebben hun medemens te beschadigen & vernietigen. Welke impact heeft dit op 
criminaliteit – oorlog – vredesoperaties?

f) EU-burgeroorlog: Welke invloed heeft de EU-Elite-Media oorlog op de kwaliteit van 
Grensbewaking & kwaliteit van Goederen & Diensten voor het volk?

g) EU-burgeroorlog: EU-wetgeving suggereert dat alle EU-lidstaten werken met een identiek 
Juridisch Frame. Welke verschillen bestaan er werkelijk tussen Juridische constructies voor 
NL – BREXIT – CETA? Welke rol hebben het ICC & ICJ – tribunalen – hierin? 

h) Wie is je vriend en Wie is je vijand? Hoe weet je dat? 

i) Welke juridische waarde heeft de NL – BREXIT – CETA onderhandeling, zolang de EU-
burgeroorlog voortwoekert in de media? 

j) Hoe communiceer je om een einde te maken een de EU-burgeroorlog? Welke teksten schrijf 
je voor welk soort contracten? Hoe breng je deze Echte EU-overeenkomsten in de media 
voor de Echte Leefstijl voor de burger? 

k) Hoe straf je de Dictatoren die NL – BREXIT – CETA misbruiken om de EU-burgeroorlog te 
verfijnen en uit te bouwen; voor machtlust & geld? Nationaal – EU – Internationaal.

2. Brexit kan uitsluitend worden gebouwd in de Grondwet Republiek Nederland en de 
Republiekswetten; het volk heeft de plicht dit BREXIT – Republiek NL proces op te eisen, vanaf 
18november2016. Ook als UNSG AntonioGuterres weigert juridisch correct te werken; het 
dossier van de rechtzaak wordt dikker en ingewikkelder, maar niet minder rechtsgeldig. 

3. Koninkrijk Nederland bestaat niet meer per 2juni2014, de dag dat ik DésiréeElisabethStokkel een
Internationaal Strafhof-rechtzaak tegen Koning Willem-Alexander ben gestart voor het feit dat 
hij aan mij bewijst de Rechtspraak Nederland en het Parlement Nederland te willen helpen bij het
folteren – doden van burgers.  
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IK, DésiréeElisabethStokkel, heb het bestaan van het Koninkrijk laten voort sluimeren tot 
18nov2016; ik voer de Grondwet Republiek Nederland per decreet in op 18nov2016  via de 
Verenigde Naties UNSG AntonioGuterres.

4. Het rechtsfeit dat het Internationaal Strafhof liegt tegen het Nederlandse volk – en andere 
volkeren – over de corruptie van het Hollandse Koningshuis & Parlement, verandert niets aan het
rechtsfeit dat Koning Willem-Alexander weigert de Grondwet voor Koninkrijk Nederland uit te 
voeren voor het volk, vanaf 2juni2014. 

Koning Willem-Alexander is een Koning die dictatoren-wetten & verdragen ondertekent en het 
volk dwingt in  Dictatuur NL te leven.  

Elk persoon die het dossier van de ICC-rechtzaak tegen Koning Willem-Alexander kent, kan 
vanaf 2juni2014 tot en met 17november2016  alle besluiten – contracten – wetgeving – 
verdragen,   ingevoerd door het Koninkrijk NL Parlement onder leiding van Dictator Markrutte & 
Koning Willem-Alexander, laten vernietigen door een Rechtbank.

 
5. Alle BREXIT gelinkte personen – organisaties hebben de plicht op grond van het Handvest voor 

de Verenigde Naties – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen   BREXIT te bouwen in de 
Grondwet Republiek Nederland, vanaf 18nov2016. 

Volgens het Folterverdrag is het verboden samen te werken per een persoon – organisatie die 
weigert juridisch correct te werken. 

Nederland staat vanf  2juni2014 bij de Verenigde Naties geregistreerd als Koninkrijk met een 
Dictator Koning die wetten & verdragen voor Dictatuur Nederland ondertekent. 

Nederland staat bij de Verenigde Naties bekend als een Dictatuur met een Kiesraad die criminele
parlementsleden en de Koning helpt bij het stiekem folteren – doden van burgers;  de Kiesraad 
van Nederland heeft dus de  Verkiezingsuitslag vervalst van de Tweedekamerverkiezingen van 
15maart2017.

6. Nederland staat vanaf 18nov2016 bij de Verenigde Naties geregistreerd als Republiek Nederland 
met aan de macht de InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel, die het volk van 
Nederland een nieuwe door het volk Gekozen Minister President wil geven, om Republiek 
Nederland volledig aan Planeet Aarde te geven. 

Het is BREXIT-landen dus verboden om BREXIT te bouwen met een parlement in 
Nederland dat tot stand is gekomen dankzij de Tweedekamer Verkiezingen van 
15maart2017. 

7. BREXIT-landen hebben de wettelijke plicht om aan het Nederlandse volk uit te leggen dat zij in 
een 100% Dictatuur NL leven en wonen, tot 18nov2016, de dag dat de Grondwet Republiek 
Nederland per decreet is ingevoerd door InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel.

BREXIT-landen hebben de wettelijke plicht om het Nederlandse volk de mogelijkheid te geven 
BREXIT te bouwen vanaf de Grondwet Republiek Nederland. 
BREXIT-landen mogen het VN-verdrag – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen niet tegen het
Nederlandse volk gebruiken, met als doel het volk te folteren in ruil voor  geld & macht in 
Koninkrijk Dictatuur Nederland.

8. BREXIT-landen hebben volgens de Grondwet Republiek Nederland de plicht om een Fairtrade & 
Eco bureaucratie te bouwen. 

9. BREXIT-landen zijn financieel goedkoper uit als zij BREXIT bouwen vanaf de Grondwet Republiek 
Nederland, nu het Arbitrage-recht-systeem elke individuele burger dwingt een Probleem-
oplossing voor Conflict-beëindiging te presenteren bij de Rechtbank. 

BREXIT dwingt dus de oorlogsmisdadiger aan de macht in Nederland te zwijgen en te stoppen 
met handelen en dwingt de burger in  Republiek NL  de Dictatuur NL te stoppen en zelf wel 
juridisch correct te gaan leven & werken. 
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BREXIT-landen zijn verplicht de nieuwe Republiekswetten Nederland in te voeren voor het 
vereenvoudigen van de bureaucratie. 

10. Elk persoon – organisatie die weigert BREXIT te bouwen in Republiek Nederland, kan 
strafrechtelijk worden vervolgd voor Misdrijven tegen de Menselijkheid.
Zowel in Nederland als in BREXIT-landen.

Blijken alle Rechtbanken onderdeel van de Dictatuur te zijn, groeien deze Misdrijven tegen de 
Menselijkheid uit tot Oorlogsmisdaden. Welke door het Internationaal Strafhof of het 
Internationaal Gerechtshof moeten worden berecht, wat dus tot nog meer criminaliteit & oorlog 
leidt. Zolang ICC & ICJ in handen zijn van de Elite-moordenaarsclub Nederland.

 

Artikel 4  BREXIT bouwen in Republiek Nederland

Brexit wordt gebouwd in de Republiekswetten Nederland.

Deze wetten staan gepubliceerd op http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html 

Deze wetten staan geregistreerd bij UNSG AntonioGuterres, nu de Staatscourant van Nederland in 
handen is van Dictatoren die het volk dwingen BREXIT te bouwen in niet-rechtsgeldige constructies voor 
Koninkrijk NL; voor behoud van de Elite-moordenaarsclub in Holland en voor behoud van de Dictatuur 
Nederland, binnen de EU-lobby.

Deze wetten zijn toegevoegd aan het ICC-dossier van DesireeStokkel tegen Nederland – Koning Willem -
Alexander. 

Startpunten BREXIT

1. EU is wetten & verdragen databank vanaf 1januari2018.
EU heeft geen investeringstaak meer vanaf 1januari2018. 

BREXIT-landen kunnen ook eisen dat de EU een wetten & verdragen databank is voor BREXIT-
landen, vanaf 1 januari2018,  door bewijs van Dictatuur Nederland te overhandigen tijdens de 
BREXIT-EU-vergaderingen aan Donald Tusk & Antonio Tajani. 

Op grond van het Folterverdrag mag de EU het ICC niet helpen bij het in stand houden van 
Dictatuur Nederland. Dit doen zij wel, dus is de EU een criminele club vanaf 2juni2014. 
BREXIT-landen  verwijten de EU het Handvest van de Verenigde Naties – Folterverdrag – 
Mensenrechtenverdragen niet te hebben toegepast voor bescherming van de nationale veiligheid 
van EU-lidstaten = Cheap-BREXIT-quicky. 

2. Republiek NL bouwt de Netto Basisinkomen-bureaucratie vanaf 1 januari2018.
BI-Boddie = 400 euro per persoon per maand voor elk persoon die leeft volgens de Grondwet 
Republiek NL.
BI-toeslagen bovenop het Netto-inkomen vereenvoudigen het Belastingsysteem; Aftrekposten 
verdwijnen.
Het Gemeente Belastingloket betaalt BI-toeslagen uit welke door een parlementswet worden 
vastgelegd en per Gemeente-verordening aan het locale volk worden gegeven. 

Hierdoor verdwijnen binnen een periode van 2–3 jaar 5 verschillende overbodige administratie-
systemen. Geld rolt hierdoor sneller in Republiek Nederland.

3. De Loonkosten zijn  lager voor Republiek Nederland, door eenvoudiger Ontslag-recht en een 
vereenvoudigde Ziektekosten-bureacratie.

4. Op 1januari2019 schaft Republiek NL het BTW-systeem af; er wordt alleen nog met een Accijns-
betaal-systeem gewerkt.
Republiek NL betaalt internationaal ook geen BTW meer vanaf 1januari2020.
Landen kunnen Hollandse Organisaties op hun grondgebied wel Extra Accijns laten betalen, ter 
vervanging van het BTW-systeem. 
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5. Douane wordt instituut voor Grensbewaking en Kwaliteitsbwaking Goederen & Diensten.
Douane houdt zich niet meer bezig met de administratie  van Import & Export-heffingen = dit 
wordt een Accijns-betaal-systeem en of  BI-toeslag, te betalen  via Organisaties aan het 
Gemeente Belastingloket. 
Vrachtkosten – systeem blijft voorlopig bestaan.

6. EFTA wordt uitgebouwd, voor:

a) Kwaliteitseisen Grensbewaking

b) kwaliteitseisen Goederen – Diensten – Arbeid. 

c) Import – & Exportheffingen worden een Accijns-betaal-systeem en/ of BI-toeslag te betalen 
door het Verkopende Bedrijf aan het Gemeente Belastingloket.

d) Vrachtkosten -systeem blijft voorlopig zoals het is.

e) Verzekeringen worden Arbitrage-rechtbank-proof ingericht en afgehandeld; dus partijen 
treiteren minder. 

f) Mededingswet integreren

g) http://www.efta.int/legal-texts/efta-convention  

CETA = vervallen onder EFTA.

Wat is nodig? 
Het bestuur van een Politieke partij = een Zakelijko organisatie.
De burger eist dat het bestuur van de Politieke partij zelf juridisch correct functioneert en haar 
parlementsleden dwingt ook juridisch correct te opereren. 

In Republiek NL heeft de burger deze macht dankzij het Arbitrage-recht-systeem & Referendum-
recht. Is de burger bereid tot ‘stemmen in het openbaar – zonder anonimiteit –‘ heeft de burger 
veel meer inspraak-recht & correcte mogelijkheden binnen de politiek. 

Artikel 5   CETA is niet rechtsgeldig in Koninkrijk der Nederlanden

1. CETA kan uitsluitend worden gebouwd in de Grondwet Republiek Nederland en de 
Republiekswetten; het volk heeft de plicht dit CETA – Republiek NL proces op te eisen, vanaf 
18november2016. Ook als UNSG AntonioGuterres weigert juridisch correct te werken; het 
dossier van de rechtzaak wordt dikker en ingewikkelder, maar niet minder rechtsgeldig. 

2. Koninkrijk Nederland bestaat niet meer per 2juni2014, de dag dat ik DésiréeElisabethStokkel een
Internationaal Strafhof-rechtzaak tegen Koning Willem-Alexander ben gestart voor het feit dat 
hij aan mij bewijst de Rechtspraak Nederland en het Parlement Nederland te willen helpen bij het
folteren – doden van burgers.  

3. IK, DésiréeElisabethStokkel, heb het bestaan van het Koninkrijk laten voortsluimeren tot 
18nov2016; ik voer de GrondwetRepubliek Nederland per decreet in op 18nov2016  via de 
Verenigde Naties UNSG AntonioGuterres.

4. Het rechtsfeit dat het Internationaal Strafhof liegt tegen het Nederlandse volk – en andere 
volkeren – over de corruptie van het Hollandse Koningshuis & Parlement, verandert niets aan het
rechtsfeit dat Koning Willem-Alexander weigert de Grondwet voor Koninkrijk Nederland uit te 
voeren voor het volk, vanaf 2juni2014. 

Koning Willem-Alexander is een Koning die dictatoren-wetten & verdragen ondertekent en het 
volk dwingt in  Dictatuur NL te leven.  

5. Canada helpt het Internationaal Strafhof bij het stiekem folteren-doden van Nederlandse 
burgers, voor behoud van het ICC als moordwapen in handen van Canada. 
Het feit dat Canada net doet alsof Koninkrijk Nederland nog een Rechtstaat is, bewijst de 
kwaardaardige doelen van Canada met CETA. 
Hoe werkt het kwaadaardige doel van Canada met CETA? Via de lobby….
Niet alle individuen – organisaties zullen uit zijn op Macht & Geld dankzij CETA; de Fairtrade-
economie zal zo min mogelijk CETA-rechtzaken starten. Voor de Fairtrade-economie heb je geen 
Lobbyisten nodig. 
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Lobbyisten is een beroepsgroep die alleen kan bestaan dankzij ‘schending van mensenrechten’;
deze Lobbyisten doen er alles aan om de Elite-moordenaarsclub NL – EU – BREXIT – CETA in 
stand te houden. 
Lobbyisten zullen proberen zoveel mogelijk ‘CETA-rechtzaken op EU niveau te starten voor 
behoud van hun beroepsgroep; zij zijn degenen die geen nationaal CETA-recht willen 
waarborgen voor elk persoon – organisatie, door het Folterverdrag te implementeren in CETA’.

Nu kan je niet elke mishandeling – moord afschuiven op een Lobbyist; het Arbitrage-recht-
systeem verplicht elk Persoon een Probleem-oplossing voor Conflict-beëindiging te presenteren 
aan de nationale rechter in NL. 
Lobbyisten zullen proberen ‘de hel te bouwen’, terwijl andere Personen het  Arbitrage-recht 
moeten bouwen om de hel te stoppen.  
Dit is een dure CETA-valkuil. 

Er moeten ook Arbitrage-rechtzaken tegen Lobbyisten gestart worden.
Lobbyisten zullen eisen dat deze rechtzaken op EU niveau plaatsvinden en niet op 
nationaal niveau.  Voor machtsmisbruik & geld, plus het vertragen van het tot stand 
komen van een Arbitrage-rechtbank-Gerechtelijke uitspraak, tenadele van Lobbyisten. 

6. Alle CETA-besluiten – contracten zijn vernietigbaar vanaf 18nov2016 in Koninkrijk 
Nederland.  Dit is een chantage punt voor Buitenlandse machthebbers in Nederland. 

Elk persoon die het dossier van de ICC-rechtzaak tegen Koning Willem-Alexander kent, kan 
vanaf 2juni2014 tot en met 17november2016  alle besluiten – contracten – wetgeving – 
verdragen,   ingevoerd door het Koninkrijk NL Parlement onder leiding van Dictator Markrutte & 
Koning Willem-Alexander , laten vernietigen door een Rechtbank.

Alle CETA gelinkte personen – organisaties hebben de plicht op grond van het Handvest voor de 
Verenigde Naties – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen   CETA  te bouwen in de Grondwet 
Republiek Nederland, vanaf 18nov2016. 
Volgens het Folterverdrag is het verboden samen te werken per een persoon – organisatie die 
weigert juridisch correct te werken. 

7. Nederland staat tot 2juni2014 bij de Verenigde Naties geregistreerd als Koninkrijk met een 
Dictator Koning die wetten & verdragen voor Dictatuur Nederland ondertekent. 

8. Nederland staat bij de Verenigde Naties bekend als een Dictatuur met een Kiesraad die criminele
parlementsleden en de Koning helpt bij het stiekem folteren – doden van burgers;  de Kiesraad 
van Nederland heeft dus de  Verkiezingsuitslag vervalst van de Tweedekamerverkiezingen van 
15maart2017.

9. Nederland staat vanaf 18nov2016 bij de Verenigde Naties geregistreerd als Republiek Nederland 
met aan de macht de InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel, die het volk van 
Nederland een nieuwe door het volk Gekozen Minister President wil geven, om Republiek 
Nederland volledig aan Planeet Aarde te geven. 

10. CETA = overbodig verdrag naast:

a) Fairtrade & eco Grondwet Republiek NL.

b) Het Arbitrage-recht-systeem.

c) BTW-systeem vervalt; Accijns-betaal-systeem wordt uitgebouwd.

d) Import – & Exportheffingen worden Accijns-betaal-systeem en / of BI-toeslag te 
betalen door de Verkoper aan het Gemeente Belastingloket.

e) EFTA in uitgebouwd design.

f) EU is Wetten & Verdragen databank; geen Investeringsfonds.

Artikel 6  Wijzigingen van de Wet op Accijns
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005251/2017-01-01

1. De Wet op Accijns – en aanverwante Accijnswetten – plus alle BTW wetten – Douande wetten & 
verdragen  in Koninkrijk Nederland vervallen en worden vervangen door een Nieuwe 
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Republiekswet: 

Wet  Accijns-betaal-systeem Goederen Diensten RNL 2017 – 
WACCIJNSGOED2017- .

2. Deze Wet wordt komend jaar geproduceerd. 

3. Accijns – ter vervanging van BTW –  is in elk geval voor elke Organisatie – NGO of Commercieel 
– altijd 2 procent over de Bruto jaaromzet.  
Dit Accijns-percentage is een Inkomensinstrument voor het Rijksbelastingkantoor en wordt in 
een parlementswet vastgelegd. 

Accijns wordt ook gerekend over produktgroepen & produkten. Het aantal produktgroepen dat in
aanmerking komt voor Accijnsbetaling wordt dus uitgebouwd. BTW-groepen vervallen.

Accijns wordt berekend over de Bruto jaaromzet die ontstaat op de Verkoopplaats van het goed 
of dienst; de Verkoopplaats van het goed of dienst bepaalt welk Belastingkantoor in welk Land 
de Accijns ontvangt van de Organisatie. 

Voorbeeld:
Supermarkt XXX  verkoopt 1 miljoen flessen Suikerwater in Holland; Holland ontvangt de
Accijnsbelasting 2 procent over de Bruto jaaromzet + Accijns over Suiker.
Supermarkt XXX verkoopt 2 miljoen flessen Suikerwater in BREXIT; BREXIT ontvangt de 
Accijnsbelasting 2 procent over de Bruto jaaromzet + Accijns over Suiker.

Supermarkt XXX is een Brievenbusfirma in Amsterdam? Nou… En?
Accijns betaal je in het Land waar je het goed of dienst verkoopt en je de Bruto 
jaaromzet verdient. 

4. Import – & Export heffingen moeten ook worden vertaald naar een ‘Percentage van de Bruto 
jaaromzet betalen aan het Gemeente Belastingloket voor Douanekosten, in het Land waar je de 
goederen & diesnten verkoopt voor de Bruto jaaromzet’. 

Voorbeeld:
Supermarkt XXX  verkoopt 1 miljoen flessen Suikerwater in Holland; Holland ontvangt de
Accijnsbelasting – Douaneheffing. Deze flessen zijn in Belgie geproduceerd.
Supermarkt XXX verkoopt 2 miljoen flessen Suikerwater in BREXIT; BREXIT ontvangt de 
Accijnsbelasting – Douaneheffing. Deze flessen zijn in Belgie geproduceerd.
Supermarkt XXX verkoopt 3 miljoen flessen Suikerwater in  Canada; Canada ontvangt de
Accijnsbelasting – Douaneheffing. Deze flessen zijn in Belgie geproduceerd.

Supermarkt XXX verkoopt 1 miljoen flessen Suikerwater in Belgie; Belgie ontvangt de 
Accijns- Douaneheffing. Deze flessen zijn in Belgie geproduceerd. 

Supermarkt XXX is een Brievenbusfirma in Amsterdam? Nou… En?
Accijns – Douane heffing betaal je in het Land waar je de Bruto jaaromzet verdient.
Accijns – Douane heffing betaal je dus in Holland en BREXIT; Canada en Belgie...

De Belgen? Tja, dan moet je maar lokaal produceren en verkopen. 
‘De Nieuwe Fairtrade Economie’.

3 Bureaucratie-systemen moeten worden samengevoegd: BTW – Accijns – Douane heffingen in de 
Rekenformule ‘Te betalen Percentage over de Bruto jaaromzet; te betalen in het Land waar je de Bruto 
jaaromzet verdient’. 

Bij de Belastingdienst is eenvoudig te berekenen of de produktie – inkoop – verkoop van het aantal  
stuks goederen & diensten     overeenkomt het het totaal bedrag dat aan Bruto jaaromzet voor een 
produktgroep & produkt wordt geregistreerd per Land en per Hoofdkantoor van de Organisatie.

Ego-poetserij – berekend in de kostprijs van een goed of dienst – moet een aparte kostenpost op de 
Jaarrekening zijn, vanaf 1januari2018.  Geld verspillen mag altijd. 
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Ik – InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel - kan alle Hollandse BTW – Accijns – Douane 
wetten wel samenvoegen komend jaar, maar mijn resultaat  is ineffectief, zolang het Hollandse – BREXIT
– Canada volk niet het lef heeft de EU te verkleinen tot wetten & verdragen databank. 

‘De Poppentjes-mentaliteit van politici & bestuurders 
moet worden omgezet in 

een Kleine-eenvoudige-bureaucratie-mentaliteit’. 

Vrijhandels-akkoord:

Je betaalt Accijns over de Bruto jaaromzet 
 in het Land 

waar je je goederen & diensten verkoopt.

Oók de Accijns–Douaneheffing
betaal je over de Bruto jaaromzet

in het land
waar je je goederen & diensten verkoopt.

BTW-systeem = vervallen.

Alle te betalen Belasting is verwerkt in de Verkoopprijs.

Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door  
DésiréeElisabethStokkel op 3april2017.

En is opgestuurd aan:

Dictator MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander van het Ministerie van Algemene Zaken
–  Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag,   op 3april2017.  

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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