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 Wet Verkiezingen Referendum  2016 

 
Verankerd aan  

Grondwet voor Republiek 
Nederland  

 
 

 
 

    
WET is geschreven door Désirée Elisabeth Stokkel 

 
 

27mei2022:   
Verenigde Naties is Terroristen organisatie.  

Internationaal Strafhof helpt WEF – Koning – VN 
 bij het doden van mensen met GEN-therapie / Biowapen genocide. 

 
Ik heb het allerzwaarste Juridisch bewijs op Planeet Aarde, 

Inzake Wereldoorlog 3 en de Oorlogsmisdadigers.  
 

Gepubliceerd op www.d66republiek.nl  
 
 
 

Deze Wet Verkiezingen Referendum,  
stuur ik nogmaals toe aan @Intlcrimcourt @minbzk @FBI @UN ;  

 
voor UITVOER van Herstel Rechtstaat NL,  de RepubliekNL.  

 
 

Ik kom hiertoe, doordat WEF de oorlog heeft verklaard aan Rusland – China;  
WEF wil Wereldparlement en VN-landen mogen van hun niet Onafhankelijk 

functioneren. 
 

RepubliekNL voert uit:  
 

VN handvest 
Folterverdrag 

Mensenrechtenverdragen 
Corruptie bewijs 

 
Grondwet RepubliekNL  

 
Bouwt Arbitrage-rechtbank met   

Verplichte Inlevering Probleem-oplossing voor Conflict-beëindiging. 
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Er komt een Grondwet Rechtbank RepubliekNL, 
 voor het Volk op Nederlands grondgebied. 

 
Het is niet aan een VN-lidstaat om te bepalen of Land Nederland wel / niet 

mag bestaan onder WEF terreur & genocide. 
 
 
 

 

 
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.  
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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 bepalingen 
 
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat officieel niet meer, omdat ik als 
Nederlandse vrouw een Internationaal Strafhof-rechtszaak tegen alle 
Parlementsleden onder President Mark Rutte, de Koninklijke familie en de 
Kiesraad ben gestart. De machthebbers van Nederland weigeren dus de 
Grondwet toe te passen en houden elkaar aan de macht door hun 
Grondwettelijke verplichtingen te negeren. Moord dankzij Werkweigering = 
Genocide per Bureaucratie. 
 
Ik bewijs dat Nederland een 100% dictatuur is; ik bewijs dat Parlement – 
Koningshuis – Kiesraad  samen met de Rechterlijke macht– Advocatuur – 
Lobby de  burger in NL 100% rechtenloos maken, met als doel het slachtoffer 
te folteren & doden. 
Ik ben het slachtoffer. 
 
Dit geeft mij de juridische macht om  het Arbeidscontract van de Minister-
President op te eisen. Ik wil dit Arbeidscontract voor een periode van 3 
maanden hebben, maar ik wil voor het verkrijgen hiervan geen Burgeroorlog 
starten.  
 
Ik wil dit Arbeidscontract gebruiken om de nieuwe Grondwet voor  Republiek 
Nederland per direct – per decreet – in te voeren.  
Binnen 3 maanden na het activeren van de Republiek Nederland moet het 
Hollandse volk naar de stembus om een 100% nieuw Parlement te kiezen. Het 
volk krijgt meer beslissingsmacht in Nederland. 
 
Ik wil de rechtszaak tegen Nederland bij het Internationaal Strafhof afronden 
met een Schikking & Schadevergoeding; ik wil 5 miljoen euro netto 
ontvangen. 
Deze Schikking & Schadevergoeding zal Wereldwijd  Vrede brengen, doordat 
Vluchtelingen niet meer dankzij chantage & leugens veroorzaakt door NL & 
ICC samen … een Vergunning kunnen afdwingen. 
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Na een korte sabbatical wil ik het InternationaalStrafhof opschonen en 
dwingen te werken als eerlijke rechtbank die oorlogen stopt in plaats van 
stiekem aanmaakt.  
 
De Grondwet voor Republiek Nederland verwijdert zeer veel machtsmisbruik 
en dus ook corruptie & criminaliteit.  
Te beginnen bij het Internationaal Strafhof dat het Nederlandse volk de dood 
& oorlog in manipuleert... voor de lol van het parlement MarkRutte,  Koning 
Willem-Alexander en overige Koninklijke familieleden, de Kiesraad-leden, 
Rechters, Advocaten, Lobbyisten. 
En vergeet de Duivelse media niet! 

 
Vergis je niet!  

Deze wet lijkt simpel beredeneerd,  
maar kan uitsluitend worden uitgevoerd in samenhang met de Grondwet 

Republiek NL. 
 

 
Wet Verkiezingen Referendum 2016  

 
Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen 
 
Artikel 1     Definities 
 

1. De Minister-President Republiek Nederland ondertekent deze wet en 
aanvullende algemene maatregelen van bestuur  of verdragen inherent 
aan het Nederlands Kiesrecht en Referendumrecht. 

 
2. De Minister verantwoordelijk voor uitvoeren van Verkiezingen en,  

Grondwet-Referendum, en Raadgevend-referendum,  Landelijk –  
Gemeente – Provincie: De Minister van Binnenlandse Zaken. 

 
3. De Wet Verkiezingen Referendum 2016is van toepassing op het 

Waterschap.  Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur van het 
Waterschap is vastgelegd in de Waterschapwet. 

 
4. De Kiesraad: Openbare Dienst belast met uitvoering Wet Verkiezingen 

Referendum 2016onder toezicht van Minister van Binnenlandse Zaken 
en de Minister-President. 

 
5. Grondwet-referendum: Dwingend correctief referendum. Dit mag een 

Internet-constructie zijn. 
 

6. Referendum: Raadgevend correctief referendum. Dit mag een Internet-
constructie zijn. 
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7. Referendum-commissie: Commissie met uitvoer en toezicht Referendum 
belast. 

 
8. Interne Voorverkiezingen  Internet-Grondwet-Referendum: Een intern 

Verkiezingen- en Referendum-systeem dat elke Vereniging Politieke 
partij toepast voor interne democratie.  

 
9. Interne Voorverkiezingen  Internet-Raadgevend-referendum: Een intern 

Verkiezingen- en Referendum-systeem dat elke Vereniging Politieke 
partij toepast voor interne democratie. 

 
 
Artikel 2     De Kiesraad 
 

1. Er is een Kiesraad, gevestigd in DenHaag. 
 

2. De Kiesraad is het Centrale Stembureau waar het Kiesrecht en 
Referendumrecht volgens Grondwet en wetten voor Democratie worden 
gewaarborgd. 

 
3. De Kiesraad adviseert de Regering en Staten-generaal over de 

uitvoering van de Wet Verkiezingen en Referendum. De Kiesraad 
adviseert het Parlement op eigen initiatief bij schending van de 
Grondwet Republiek NL en op verzoek van de Minister-President, 
Politieke Partij, Tweede kamer en Eerste kamer. 

 
4. De Kiesraad adviseert op eigen initiatief de Gemeente en Provincie 

inzake het toepassen van het lokaal te houden Verkiezingen en, 
Grondwet-referendum of Raadplegend-referendum,   met als doel  
uniformering van het Kiesrecht en Referendumrecht  tussen alle 
Gemeenten en Provincies. 

 
5. De Kiesraad synchroniseert de werkwijze van de verschillende 

Landelijke-besturen Politieke partijen  voor  deze Interne 
Voorverkiezingen  Internet-Grondwet-Referendum en Interne 
Voorverkiezingen  Internet-Raadgevend-referendum. 

 
6. De Kiesraad hanteert een systeem voor Waarborgsommen, Klachten & 

Boetes opleggen. 
 

7. De Kiesraad kan uitsluitend  gecorrigeerd worden door de Grondwet-
rechtbank tijdens een Grondwet-schending-procedure, in lijn met  de 
Wet Grondwet-schending-procedure.  

 
8. Gemeente, Provincie, Waterschap, Openbare Dienst zijn 

verantwoordelijk voor het juridisch correct toepassen van de Grondwet 
en de Grondwet-schending-procedure in relatie tot de Kiesraad.  
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9. Een conflict tussen Waterschap en Kiesraad, Regering, Politieke partij,  

Gemeente of Provincie of andere Openbare Dienst,  inzake het Kiesrecht 
en Referdumrecht,  kan  uitsluitend aan de Grondwet-rechtbank worden 
voorgelegd, dankzij de Wet Grondwet-schending-procedure. 

 
10. Er kan geen Arbitrage-rechtbank-procedure door of tegen de 

Kiesraad, Regering, Politieke partij,  Gemeente of Provincie of andere 
Openbare Dienst worden gestart, inzake de uitvoering van de  Wet 
Verkiezingen Referendum; het Kiesrecht en het Referendumrecht. 

 
11. De Kiesraad is juridisch eindverantwoordelijke voor Verkiezingen 

en Referendum verbonden aan het Waterschap en heeft een adviserende 
rol in dit democratisch proces. 

 
12. De Kiesraad heeft als ondergeschikt uitvoerende afdeling een 

Referendum-commissie. 
 

13. De Kiesraad is eindverantwoordelijke voor het juridisch correct 
afhandelen van het Grondwet-referendum –  een Dwingend correctief 
referendum –. 

 
14. De Kiesraad is eindverantwoordelijke voor het juridisch correct 

afhandelen van het  Raadgevend correctief referendum.  
 

15. De Kiesraad is verantwoordelijk voor het design – model van alle 
Formele Formulieren Kiesraad die Kiesgerechtigde wettelijk verplicht 
moeten toepassen tijdens Verkiezingen – Referendum; de Minister-
President keurt dit design – model goed per Algemene maatregel van 
Bestuur.  Door de Evolutie van Technologie kan het design – model 
Formele Formulieren Kiesraad  maximaal één maal per jaar wijzigen. De 
Kiesraad realiseert standaardisering van design – model Formele 
Formulieren Kiesraad in overleg  met Provincie – Gemeente – 
Hoofdstembureau. 

 
16. De Kaderwet Zelfstandig Bestuursorgaan is van toepassing op de 

Kiesraad. De Grondwet Republiek NL en de Wet Grondwet-schending-
procedure zijn de eerste 2 wetten van toepassing op het Kiesrecht en 
Referendumrecht; de Kaderwet Zelfstandig Bestuursorgaan, is de 3e wet 
van toepassing. 

 
Artikel 4    Kaderwet; herschrijven nationale wetten Grondwet – 
Verkiezingen – Referendum 
De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is van toepassing op de Kiesraad, 
met uitzondering van de artikelen 12, 21 en 22. 
De Kiesraad adviseert de Minister-President, Minister van Binnenlandse Zaken, 
Provincie, Gemeente tijdens het herschrijven van nieuwe nationale wetten 
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voor Nederland die van toepassing zijn op Verkiezingen – Referendum – 
Landsbestuur; deze wetten komen bovenop de Grondwet Republiek 
Nederland. 
 
Artikel 5    Bestuur en organisatie Kiesraad 
 

1. De Kiesraad bestaat uit een Voorzitter en zes andere leden. De Kiesraad 
kan uit de leden onderVoorzitters aanwijzen. 

 
2. De Voorzitter van de Kiesraad wordt door het Volk per Grondwet-

referendum gekozen.  
Dit mag een Internet-Grondwet-Referendum zijn. 

 
3. De overige leden van de Kiesraad worden gekozen door de 

Tweedekamer, uit een voordracht van maximaal 3 kandidaten per 
functie.  

 
4. De leden van de Kiesraad werken niet bij een andere  Openbare Dienst 

en werken ook niet voor een Private onderneming. 
 

5. De Minister-President regelt per Algemene maatregel van Bestuur  het 
arbeidscontract van elk  lid van de Kiesraad.  Elk lid  van de Kiesraad 
wordt  per Algemene maatregel van Bestuur geschorst, ontslagen 
wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of andere zwaarwegende aan 
de persoonlijkheid van het lid verbonden redenen. Een lid van de 
Kiesraad kan pas geschorst of ontslagen worden door de Minister-
President nadat de Kiesraad hierover is gehoord en de Tweedekamer 
een stem heeft uitgebracht na een openbaar debat. 

 
6. De Minister van Binnenlandse Zaken regelt de arbeidscontracten van het 

personeel van de Kiesraad, anders dan de Leden van de Kiesraad.  De 
Minister benoemt, bevordert, schorst en ontslaat, na overleg met de 
Voorzitter van de Kiesraad, de secretaris en de andere medewerkers. 

 
7. Het gehele personeelsbestand van de Kiesraad moet voor 50% uit 

mannen en voor 50% uit vrouwen bestaan; de helft mannen en de helft 
vrouwen. 

 
8. De Kiesraad is een adviescollege met een secretaris. 

 
9. De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor het adviescollege 

uitsluitend verantwoording schuldig aan de Kiesraad 
 

10. Aan de secretaris kunnen andere medewerkers worden 
toegevoegd. 

 
11. De secretaris en de andere medewerkers zijn geen lid van een  
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andere Openbare Dienst en werken ook niet voor een Private 
onderneming.  

 
 
Hoofdstuk II  Kiesgerechtigde en  Registratie 
 
Artikel 6   De Kiesgerechtigde Burger 
 

1. De Kiesgerechtigde heeft de Nederlandse nationaliteit en is (achttien) 18 
jaar oud. 

 
2. De Kiesgerechtigde is een Buitenlander met een verblijfsvergunning voor 

onbepaalde tijd en heeft de leeftijd van (achttien) 18 jaar oud. 
 

3. De Kiesgerechtigde is een persoon met 2 paspoorten en heeft de leeftijd 
van (achttien) 18 jaar oud; het Nederlandse paspoort en een 
Buitenlandse paspoort. 

 
4. De Kiesgerechtigde mag alleen stemmen in zijn of haar woonplaats, 

vastgesteld in de Gemeente Administratie. De Kiesgerechtigde mag 
alleen stemmen voor zaken gebonden aan de woonplaats in de 
Gemeente; de Gemeente gelokaliseerd in de Provincie;  en 
Waterschappen gelokaliseerd onder Gemeente en Provincie. De 
Gemeente bepaalt voor welke Provincie of welk Waterschap de 
Kiesgerechtigde mag stemmen.     

 
5. Conflicten over stemrecht Kiesgerechtigden kunnen alleen door de 

Grondwet-rechtbank worden beoordeeld, dankzij de Wet Grondwet-
schending-procedure. 

 
6. Kiesgerechtigde personen aan wie op de dag van de stemming 

rechtmatig hun vrijheid is ontnomen, oefenen hun kiesrecht uit door bij 
volmacht te stemmen. 
 
Deze beperking geldt niet: 

a) voor hen die op de dag van de stemming een zodanige feitelijke 
bewegingsvrijheid genieten dat zij in persoon aan de stemming 
kunnen deelnemen; 

 
b) voor hen die op grond van het regime van de inrichting waarin zij 

verblijven aanspraak hebben op periodiek verlof. 
 

Bij Algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 
gesteld betreffende het stemmen bij volmacht door de in Artikel 6.6 
bedoelde personen. 

 
7. De Gemeente Administratie geeft per direct een bewijs van Registratie 
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aan Kiesgerechtigde of niet-Kiesgerechtigde af, op verzoek van de 
persoon voor wie het wel / geen Kiesrecht en Referendumrecht van 
toepassing is. Personen die niet-Kiesgerechtigd zijn ontvangen een 
document waarop staat aangegeven wat de juridische reden is van 
uitsluiting van Kiesrecht en Referendumrecht.   
Levertijd Kiesdocument door Gemeente is maximaal 7 dagen.   Bij 
overschrijding van de Levertijd, moet de verzoeker een tweede verzoek 
voor bewijs Registratie Kiesgerechtigde of niet-Kiesgerechtigde opvragen 
bij de Gemeente Administratie. Opnieuw is de Levertijd maximaal 7 
dagen. Levert de Gemeente Administratie niet, kan de burger de 
Grondwet-schending-procedure starten samen met de Kiesraad. 
 

8. In het Buitenland wonende Nederlanders met een rechtsgeldig 
Nederlands Paspoort laten zich als  Kiesgerechtigde binnen Republiek 
Nederland registreren bij de Gemeente Administratie van de laatste 
woonplaats waar zij officieel als ingezetene van de Gemeente stonden 
geregistreerd.    
 
Nederlanders die wel in het Buitenland wonen, maar geen rechtsgeldig 
Nederlands Paspoort hebben, kunnen niet geregistreerd staan als 
Kiesgerechtigde. 
 
Nederlanders die in het Buitenland in een gevangenis verblijven,  
kunnen niet geregistreerd staan als Kiesgerechtigde. 

 
9. De Gemeente Administratie geeft bewijs van registratie van in het 

Buitenland verblijvende  Nederlanders – die  wel– of  niet-Kiesgerechtigd 
zijn – af bij de Nederlandse Ambassade in  het land waar zij verblijven.    
De Nederlandse Ambassade in het Buitenland geeft op verzoek van de 
wel - of niet Kiesgerechtigde een bewijs van registratie af, zodra de 
Nederlander bekend maakt bij de Ambassade te willen deelnemen aan 
Verkiezingen en Referendum in Holland. 

 
10. De in het Buitenland wonende Nederlander: 

a) ontvangt van de Ambassade slechts (één) 1 stempas voor (één) 1 
stembiljet per Verkiezingen  of Referendum; er worden geen 
duplicaten verstrekt. 

b) levert de stempas in voor een stembiljet voor een stem tijdens een 
Hollandse Verkiezingen of Referendum bij de Nederlandse Ambassade 
in het Buitenland,  op de daarvoor door de Kiesraad – Ambassade 
aangegeven datum.  De Nederlandse Embassade in het Buitenland 
mag een Administratie voeren die goed werkt voor het afnemen van 
Verkiezingen – Referendum, in dat specifieke land. Deze 
Ambassadeur overlegt met de Kiesraad. 

c) stemt via de Ambassade van Nederland in het Buitenland bij  een 
daarvoor door de Ambassade aangegeven stemlokaal.  

d) kan deelnemen aan een Internet-Grondwet-Referendum of Internet-
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Raadgevend-Referendum in Holland door in te loggen met daarvoor 
gekozen inlogsysteem. Bijvoorbeeld Burgerservicenummer of Digid. 

e) die geen Belastingnummer in Holland heeft – bijvoorbeeld 
Burgerservicenummer of Digid –, is van Kiesrecht en 
Referendumrecht uitgesloten. 

 
De Burgemeester van de laatste woonplaats waar de in het Buitenland 
wonende Nederlander stond geregistreerd:  
a)   stuurt de stempas naar de Nederlandse Ambassade in het 
Buitenland, waar de wel-Kiesgerechtigde verblijft.  
b )  geeft alleen op verzoek van de Ambassade een bewijs van niet-
Kiesgerechtigd zijn af aan een Hollander die meent in het Buitenland wel 
stemrecht te hebben. 

 
11. De Nederlandse Ambassade verzamelt alle stemmen van 

Nederlanders die in het Buitenland stemmen,  en  scant of fotografeert 
deze in een computer en stuurt het computerbestand door naar de 
Kiesraad, bij voorkeur op de (eerste)  dag na de Verkiezingen  of 
Referendum.  
Een lid van het Ambassade-personeel reist (één) 1 maal per (vier) 4 
weken  terug  naar Nederland en  neemt de stembiljetten en 
computerbestanden mee naar Nederland en levert deze in bij de 
Kiesraad.   Deze werkwijze van de Ambassade is openbaar en staat op 
de website van de Ambassade en Kiesraad uitgelegd aan het volk. 
 
Voor deze vorm van stemmen vanuit het Buitenland is gekozen om 
internetfraude of identiteitsfraude te beperken, zeker zolang het nog niet 
standaard is om in Nederland te stemmen per computer met een 
Hollands Belastingnummer. De Brief per post opgestuurd  verdwijnt uit 
de samenleving.  
 
De Kiesraad beoordeelt de rechtsgeldigheid van de stemmen binnen 
(vier) 4 weken na ontvangst van de stemmen uit handen van het 
Ambassade-personeel. Het beoordelen van de rechtsgeldigheid van de 
stemmen van Nederlanders in het Buitenland kan maximaal (acht) 8 
weken duren.  

 
12. De in het Buitenland wonende Nederlander die conflicten heeft met 

de Nederlandse Ambassade in het Buitenland inzake Kiesrecht, 
Referendumrecht, afhandeling Verkiezingen en Referendum door 
Ambassade, dient hierover een klacht in bij de Kiesraad in Holland. 
De Kiesraad beoordeelt binnen (twaalf) 12 weken de klacht en verstrekt 
een Besluit in antwoord op de klacht aan de wel- of niet-Kiesgerechtigde 
in het Buitenland,  via de Ambassade. 
 
Blijft het  conflict tussen wel- of niet-Kiesgerechtigde en de Ambassade 
bestaan, kunnen de partijen gezamenlijk via de Kiesraad een Grondwet-
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schending-procedure starten bij de Grondwet-rechtbank.   
De wel- of niet-Kiesgerechtigde moet bij de Grondwet-rechtbank 
bewijzen dat hij of zij zelf juridisch correct de Grondwet Republiek NL 
toepast. 

 
 
Artikel 7    De niet-Kiesgerechtigde Burger 
 

1. Kiesgerechtigden die frauderen met persoonsgegevens en woonplaats-
gegevens bij een Gemeente Administratie zijn standaard van Kiesrecht 
en Referendumrecht uitgesloten.  

 
2. De Grondwet-rechtbank kan een persoon zijn of haar Kiesrecht en 

Referendumrecht - tijdelijk of voor onbepaalde tijd – ontnemen, zodra 
deze persoon (drie) 3 maal heeft bewezen de Grondwet Republiek 
Nederland te weigeren toe te passen in het dagelijks leven. 

 
3. De Grondwet-rechtbank vermeldt automatisch in het derde Grondwet-

schending-arrest of de persoon die tot drie maal toe weigert de 
Grondwet toe te passen nog Kiesrecht en Referendumrecht heeft en 
voor welke tijdsperiode deze persoon is uitgesloten van stemrecht. 
 
De Grondwet-rechtbank informeert de Burgemeester van de Gemeente 
waar de niet-meer- Kiesgerechtigde persoon woonplaats heeft, over de 
uitsluiting van stemrecht. 
 
Het Grondwet-schending-arrest, dat stelt dat een persoon geen 
Kiesrecht en Referendumrecht meer heeft, kan tot maximaal (zes) 6 
weken voorafgaand aan de Verkiezingsdag en Referendumdag  worden 
vastgesteld en afgekondigd in het openbaar.  

 
4. Niet kiesgerechtigd zijn Buitenlandse personen – en hun niet-

Nederlandse familieleden die geen Nederlands paspoort hebben  – die  in 
Nederland werken voor andere staten in een diplomatieke of consulaire  
dienst. 

 
Artikel 8    Registratie Politieke partijen 
 

1. De Kiesraad in DenHaag registreert alle Politieke partijen werkzaam in 
Nederland. 

 
2. Oprichting van een Vereniging Politieke partij vereist Statuten 

vastgelegd in een notariële akte. 
 

3. De Statuten moeten bewijzen dat de Politieke partij de Grondwet 
Republiek Nederland – Verenigde Natie-verdrag en  
Mensenrechtenverdragen juridisch correct toepast  tijdens  het 



12 

Algemeen en dagelijks bestuur van de partij.  
 

4. De Vereniging Politieke partij moet ingeschreven staan in het 
Handelsregister  Kamer van Koophandel en levert een gewaarborgd 
bewijsstuk – verstrekt door de Kamer van Koophandel-  in bij de 
Kiesraad tijdens registratie van de partij. 

 
5. De Vereniging Politieke partij – met Statuten en Inschrijfbewijs Kamer 

van Koophandel –  is verplicht zich te laten registreren bij de Kiesraad. 
Kosten voor registratie bij de Kiesraad zijn (duizend) 1000 euro in het 
jaar 2016. De Kiesraad schrijft betalingsinstructies op haar website. 

 
Deze verplichte registratie van een nieuwe Vereniging Politieke partij 
maakt het mogelijk voor deze partij op te treden als Rechtspersoon in 
communicatie met al bestaande Politieke partijen, wat ook kan 
resulteren in een Grondwet-schending-procedure bij de Grondwet-
rechtbank. 
Een nieuwe Politieke partij heeft dus evenveel rechten als een bestaande 
Politieke partij. 
 

6. De naam van de Vereniging Politieke partij aangeboden voor registratie 
bij de Kiesraad is nieuw en onbekend voor Kiesraad en volk. De naam 
mag niet meer dan 35 tekens lang zijn.  De naam van de nieuwe 
Politieke partij kan bestaan uit een Parlement naam – Provincie naam – 
Gemeente naam – Europa Naam – Verenigde Natie naam. 

 
7. De Vereniging Politieke partij wijst een gemachtigde en 

plaatsvervangend gemachtigde aan voor communicatie met de Kiesraad.  
Elk Besluit van de Kiesraad wordt aan de gemachtigde bekend gemaakt 
en gepubliceerd in de Staatscourant. 

 
8. De Kiesraad kondigt het bestaan van de Vereniging Politieke partij – en 

alle formele handelingen die de Kiesraad verricht inzake de Politieke 
partij – af in de Staatscourant. 

 
9. De Kiesraad mag registratie van de nieuwe Vereniging Politieke partij 

weigeren, zodra de Vereniging niet bewijst in haar Statuten de Grondwet 
Republiek Nederland – Verenigde Natie verdrag – 
Mensenrechtenverdragen  toe te passen. 
De Kiesraad geeft uitleg in de Staatscourant voor reden weigeren 
registratie nieuwe Verenigde Politieke partij. 

 
10. De door de Kiesraad geweigerde nieuwe Vereniging Politieke partij 

kan direct na afwijzing door Kiesraad een Grondwet-schending-
procedure starten bij de Grondwet-rechtbank. 

 
11. De Kiesraad schrapt een Politieke partij uit haar register en 



13 

vermeldt dit in de Staatscourant als: 
a) de Politieke partij ophoudt te bestaan. 
b) de Politieke partij de Kiesraad verzoekt de partij te schrappen. 
c) de Grondwet-rechtbank het bestaan van de Politieke partij verbiedt. 
d) de Politieke partij aankondigt te willen deelnemen aan Verkiezingen  

of Referendum, maar zich niet houdt aan inleverdatum van 
Kandidatenlijsten en het verrichten van administratieve handelingen, 
inherent aan Verkiezingen en Referendum. 

 
12. De Kiesraad-registratie van een Nieuwe Vereniging Politieke partij 

moet (twaalf) 12 weken voorafgaand aan Verkiezingen  of Referendum 
volbracht zijn; afkondiging in Staatscourant kan hooguit plaatsvinden op 
(elf) weken voorafgaand aan Verkiezingen of Referendum. 

 
 
Hoofdstuk III   Verkiezingen voor Parlement, Provincie en Gemeente 
 
Artikel 8    Zakenparlement, Zakelijke Gemeente en Provincie, 
Politieke partij 
 

1. Republiek Nederland kent een Zakenparlement en een Zakelijk 
werkende Gemeente en Provincie. Zakelijk werkende Politieke partij.  

 
2. Elke individuele Burger heeft het recht en de plicht om besturen van 

Politieke partijen te dwingen de Grondwet Republiek Nederland juridisch 
correct toe te passen.  
 
Elke individuele Burger heeft het recht en de plicht om via het bestuur 
van een Politieke partij een lid van de Regering, lid van de Staten-
generaal, lid van het College van Burgemeesters & Wethouders, een lid 
van de Gemeenteraad, de Commissaris van de Provincie, een lid van 
Provinciale Staten, een Lid van het Waterschap-bestuur  te dwingen de 
Grondwet juridisch correct toe te passen, desnoods via de Grondwet-
schending-procedure. 

 
3. Elke individuele Burger heeft het recht en de plicht om met behulp van 

het Kiesrecht en Referendumrecht de bureaucratie zo eenvoudig 
mogelijk te houden en ook besturen van Politieke partijen en 
Waterschappen hiertoe te dwingen; als praten en dossiers Grondwet-
proof opbouwen niet helpt, desnoods via de Grondwet-schending-
procedure.  

 
Artikel 9   Wet Verkiezingen Referendum 2016= artikel 40 van de 
Grondwet Republiek NL 
 
Verkiezingen en in de Republiek Nederland 
 



14 

1. De Landelijke Verkiezingen en en het Grondwet-Referendum worden 
gehouden bij geheime stemming.  

 
De uitslag van Landelijke Verkiezingen en of het Grondwet-Referendum 
is bindend en kan uitsluitend door De Grondwet-rechtbank worden 
verworpen. 
 
De nationale wet bepaalt de regels voor Verkiezingen en Grondwet-
Referendum en Kiesrecht.  
 
Het Grondwet-Referendum kent hetzelfde systeem als Landelijke 
Verkiezingen en of kan 
worden afgenomen in de vorm van een Internet-Referendum. 
 
Het systeem voor Landelijke Verkiezingen en  Grondwet-Referendum 
wordt toegepast bij het kiezen van personen voor het Parlement. Het 
Internet-Grondwet-Referendum wordt ingezet in lichtere zaken waarover 
het Volk een stem eist. 
 

2. Het Volk heeft het recht een Grondwet-Referendum te eisen bij de 
Staten-Generaal, de Regering, de Gemeente en de Provincie. 
 
Het Volk moet voor het opeisen van een Grondwet-Referendum bij de 
Staten-Generaal, 
de Regering (twee) miljoen handtekeningen van Kiesgerechtigden 
inleveren. 
 
Voor het inleveren van deze handtekenen opent het Parlement een 
website. 
 
Het Volk moet voor het opeisen van een Grondwet-Referendum bij 
Gemeente en 
Provincie het aantal handtekeningen inleveren dat overeenkomt met 
(veertig)40 
procent van het aantal Kiesgerechtigden in Gemeente of Provincie. 

 
3. Gemeente en Provincie vermelden op hun website hoeveel inwoners zij 

hebben onder hun bestuur. 
 

4. De Staten-Generaal, de Regering, de Gemeente, de Provincie moeten op 
eigen initiatief overgaan tot een (lokaal) Grondwet-Referendum bij het 
maken van zware wetten, verdragen en / of bij het slecht functioneren 
van machthebbers die per Grondwet-Referendum worden gekozen voor 
hun Arbeidscontract. 

 
5. Politieke Partijen die tijdens Landelijke Verkiezingen en de meeste 

stemmen van het Volk krijgen, vormen de Regering. 
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6. De zittingsduur voor de Tweede en Eerste Kamer en de Regering duurt 

(vier) 4 jaar. 
 

De Minister-President of de Voorzitter/President van De Grondwet-
rechtbank kan de Tweede en Eerste Kamer en de Regering ontbinden. 
 
De ontbinding gaat in op de dag waarop de nieuw gekozen Kamer of 
Regering 
samenkomt, na het ondertekenen van het Arbeidscontract van de Leden 
en het 
afleggen van de Eed in het openbaar in het Parlement. 
 
Alle Arbeidscontracten van alle Leden van de Staten-Generaal en Leden 
van de 
Regering worden gepubliceerd op de website van het Parlement in en 
overige media. 
 
De Minister-president van de Republiek Nederland verdient het hoogst 
mogelijke salaris 
binnen de Openbare Dienst. Niemand mag meer verdienen binnen de 
Openbare Dienst 
dan de Minister-president. De nationale wet bepaalt de regels voor 
Arbeid, Beloning en 
Werkloosheidsuitkering voor personen in de Openbare Dienst, binnen de 
grenzen van 
de Mensenrechtenverdragen. 
 

7. Na ontbinding van de Tweede en / of Eerste kamer of na ontbinding van 
de Regering, 
moet per direct door de Minister-president of de Voorzitter / President 
van De 
Grondwet-rechtbank nieuwe Landelijke Verkiezingen en of een 
Grondwet-Referendum 
worden uitgeschreven. 
Binnen maximaal (negentig) 90 dagen na ontbinding moeten de nieuwe 
Landelijke 
Verkiezingen en of een Grondwet-Referendum worden gehouden. 
 

8. Elke Nederlander met Kiesrecht mag binnen (dertig) 30 dagen na de 
formele uitslag 
van de Landelijke Verkiezingen en of het Grondwet-Referendum van de 
Kiesraad, bezwaar 
aantekenen bij de Voorzitter/ President van De Grondwet-rechtbank . 
 

9. De ontbinding is van kracht zodra nieuwe Staten-Generaal-leden of 
Regerings-leden 



16 

hun Arbeidscontract hebben getekend en de Eed hebben afgelegd. 
 
 
Artikel 10  Wet Verkiezingen Referendum 2016= artikel 39 Grondwet 
Republiek NL 
 
Gekozen Minister-president en Vice-president 
 

1. De Minister-president van de Republiek Nederland wordt direct door het 
Volk gekozen, 
vaak op dezelfde dag dat het Volk een nieuwe Tweede Kamer kiest. 

 
2. De Vice-president van de Republiek Nederland wordt door het Volk 

gekozen uit de grootste Politieke partijen die na de Landelijke 
Verkiezingen en de Regering vormen. 

 
Politieke partijen benoemen hun Vice-president op de Kandidatenlijst 
voor de Tweedekamer-Verkiezingen en. 
 
De grootste partijen vormen automatisch de Regering. 
 
Vechten Politieke partijen over de vraag: 'Wie wordt de Vice-premier 
voor NL', krijgt het Volk 
een Grondwet-Referendum voor het kiezen van deze Vice-premier, 
maximaal (zes) 6 weken 
nadat de officiële Verkiezingsuitslag door de Kiesraad is bekendgemaakt. 

 
3. Bij het overlijden van de Minister-president van de Republiek Nederland 

krijgt het Volk 
nieuwe Landelijke Verkiezingen en voor het kiezen van een nieuwe 
Minister-president. 

 
4. Bij het overlijden van de Vice-president van de Republiek Nederland, 

krijgt het Volk 
een Grondwet-Referendum voor het kiezen van een nieuwe Vice-
president. 

 
5. Bij ziekte van de Minister-president of de Vice-president van de 

Republiek Nederland 
wordt door de Regering tijdelijk een vervangende Minister-president of 
Vice-president 
gekozen. Deze persoon wordt gekozen uit één van de bestaande 
Ministers of 
Staatssecretarissen. 

 
6. Deze vervangende Minister-president of Vice-president blijft in functie 

totdat het Volk 
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een nieuwe Minister-President of Vice-premier heeft gekozen tijdens 
Landelijke 
Verkiezingen en of Grondwet-Referendum en de Kiesraad de 
Verkiezingen uitslag 
goedkeurt.  
 
De Nieuwe Minister-president of Vice-president tekenen een 
Arbeidscontract en leggen de Eed af in het openbaar. 

 
7.  De Minister-president van de Republiek Nederland staat boven alle 

Politieke partijen. 
 
 
Artikel 11 Wet Verkiezingen Referendum 2016= Artikel 49 Grondwet 
Republiek NL 
 
Gekozen Burgemeester en Commissaris van de Provincie 
 
De Burgemeester van de Gemeente en de Commissaris van de Provincie 
worden door het 
lokale Volk – ingezetene van de provincie en / of gemeente – gekozen tijdens 
een Lokaal 
Grondwet-Referendum. 
 
 
Artikel 12 Wet Verkiezingen Referendum 2016= Artikel 50 Grondwet 
Republiek NL 
 
Provincies en Gemeenten 
 

1. De zittingsduur van Provinciale staten en de Gemeenteraad is (vier) 4 
jaren, tenzij de 
wet anders bepaalt. 

 
2. De wet regelt de inrichting van Provincie en Gemeente, alsmede de 

samenstelling en 
bevoegdheid van hun Besturen. 

 
De wet regelt het toezicht op Provincie en Gemeente-Besturen. 
 
De wet geeft regels voor zelfbestuur van Provincie en Gemeenten. 
 
De wet regelt de Besluitvormings-procedure bij Provincie en Gemeente. 
 

3. Besluiten van Provincie en Gemeente – die in opdracht van een 
nationale wet moeten 
worden verwerkt in een juridische constructie voor het Lokale Volk – 
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kunnen alleen 
worden vernietigd door de Minister-president - zodra het Algemeen 
belang dit vereist - 
of door de Voorzitter / President van De Grondwet-rechtbank tijdens een 
Grondwet-schending-procedure. 

 
4. De wet bepaalt op welke wijze de Provincie en de Gemeente en hun 

Leden moeten 
worden gestraft bij het in gebreke blijven van goed Bestuur en bij overig 
wanbeleid. 
De burger kan de Grondwet-procedure starten tegen Leden van 
Provincie en Gemeente, op 
voorwaarde dat deze Burger kan bewijzen persoonlijk wel correct de 
Grondwet 2014-2016 uit 
te voeren. 

 
5. De leden van de Provinciale Staten en van de Gemeenteraad zijn 

verenigd in een 
Politieke Partij en werken op persoonlijke Titel met de Grondwet 2014-
2016 binnen die 
Politieke Partij. 
Eisen gesteld aan het Leden van de Provincie en / of Gemeente zijn 
identiek aan de eisen die 
worden gesteld aan Leden van de Staten-Generaal. 
De wet bepaalt welke Arbeidscontracten gekozen Leden van de Provincie 
en / of de Gemeente 
niet gelijktijdig met het lidmaatschap van de Provincie en / de Gemeente 
kunnen worden 
uitgeoefend. 
De wet zal voorzien in regels voor privé-relaties die tot 
belangenverstrengeling kunnen en 
waarvan schending van deze regels leidt tot verlies van lidmaatschap. 

 
6. Deze Politieke Partij presenteert een Kandidatenlijst voor de Lokale 

Verkiezingen en aan 
het Volk. 
Elk Kandidaat-lid van een Politieke Partij opent een website waarop hij / 
zij aangeeft: 
opleiding, werkervaring, toekomstplannen voor Lokale Volk afgestemd 
op de eisen van de 
Grondwet 2014 – 2016. Ook geeft deze Kandidaat de voorkeursfunctie 
aan die hij / zij wil 
uitvoeren. 

 
7. De leden van Provinciale Staten en van de Gemeenteraad worden 

rechtstreeks gekozen 
door het Volk – ingezetenen van de Provincie en / of de Gemeente – 
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tijdens een Lokaal 
Grondwet-Referendum. 
Het Lokale Volk kan tijdens deze Verkiezingen en (een) 1 stem 
uitbrengen op elke van de 
Politieke Partijen. De Kandidaat met de meeste stemmen krijgt – op een 
perfect 
functionerende Planeet – zijn of haar voorkeursfunctie binnen die Partij 
binnen de Provincie of 
Gemeente. 
De hoeveelheid stemmen die de Lokale burger kan uitbrengen per 
Verkiezingen  is dus bepaald 
door de hoeveelheid Lokale Politieke Partijen. 
 

8. Kiesgerechtigden voldoen aan de eisen die gelden voor de Verkiezingen  
van de Landelijke 
Staten-Generaal en de Regering. 

 
9. De leden stemmen zonder last tijdens het uitoefen van hun functie, 

maar wel binnen de 
grenzen van de Grondwet 2014-2016. 
 

10. Elk persoon werkzaam bij Provincie, Gemeente, Waterschap en 
Openbare Diensten is 
verplicht Grondwet-schendingen van Parlementsleden te stoppen met de 
Grondwet-schending-procedure bij De Grondwet-rechtbank. 
 
Het Folterverdrag verplicht elke inwoner van Nederland Schending van 
Grondrechten door een 
ander persoon te stoppen. Het Folterverdrag kan de strafeis van 365 
dagen gevangenisstraf of 
een taakstraf van 2000 uur verzwaren. 

 
11. Bij de wet kunnen Provincie en Gemeente worden opgeheven en 

nieuwe ingesteld. 
 

De wet regelt de wijziging van provinciale en gemeentelijke grenzen. 
 

12. 'Provinciale staten' is Districts-hoofd; 'De Gemeenteraad' is Hoofd 
van de Gemeente. 
Hun vergaderingen zijn openbaar, tenzij de wet anders bepaalt. 

 
13. Gedeputeerde staten en de Commissaris van de Provincie voor de 

Minister-President 
zijn onderdeel van Provinciale staten. 

 
14. Burgemeester en College van Burgemeester & Wethouders zijn 

onder deel uit van het 
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Gemeentebestuur. 
 
De wet bepaalt, dat de Commissaris van de Provincie van de Minister-
president wordt 
belast met de uitvoering van een door de Regering te geven 
ambtsinstructie. 
 

15. Provinciale staten en de Gemeenteraad voorzien in provinciale en 
gemeentelijke 
ordeningen, binnen de grenzen van de Grondwet2014-2016, nationale 
wet en 
verdragen. 

 
16. Provinciale staten en de Gemeenteraad kennen bevoegdheden toe 

aan andere Openbare Diensten die gelokaliseerd zijn binnen Provincie en 
Gemeente, binnen de grenzen van de Grondwet 2014-2016, nationale 
wet en verdragen. 

 
17. De wet geeft Burgers in Nederland met ook een Buitenlandse 

nationaliteit en Buitenlands paspoort – die aan nationale wetten voldoen 
– kiesrecht voor de Provinciale Staten en Gemeenteraad en regelt dat zij 
kunnen worden gekozen tot Lid Provinciale Staten of Gemeenteraadslid.  

 
 
Artikel 13    Eisen gesteld aan werkwijze Politieke partijen 
 

1. Elke Politieke partij die zichzelf presenteert aan het volk is formeel 
geregistreerd bij de Kiesraad als zijnde Vereniging Politieke partij voor 
Republiek Nederland. 
Elke Politieke partij streeft naar het vestigen van een Landelijk-bestuur, 
Provincie-bestuur, Gemeente-bestuur, Europa-bestuur en  het Verenigde 
Natie-bestuur. 

 
2. Elke Politieke partij werkt intern – voor het waarborgen van democratie 

binnen de partij tijdens het Verkiezen van Personen voor een 
Arbeidscontract en voor het helder maken van standpunten aan het volk   
-  met een Intern Voorverkiezingen  Internet-Grondwet-Referendum en 
een Intern Voorverkiezingen  Internet-Raadgevend-referendum. Partij-
leden en Burgers krijgen een betrouwbaar beeld van Kies-gedrag en 
Referendum-gedrag van Partijleden voorgelegd door het Partij-bestuur.  

 
De Kiesraad synchroniseert de werkwijze van de verschillende 
Landelijke-besturen Politieke partijen  voor  deze Interne 
Voorverkiezingen  Internet-Grondwet-Referendum en Interne 
Voorverkiezingen  Internet-Raadgevend-referendum. 
Elke Politieke partij opent dus een website waarop de  Interne 
Voorverkiezingen  Internet-Grondwet-Referendum en Interne 
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Voorverkiezingen  Internet-Raadgevend-referendum kunnen 
plaatsvinden.  Dit kan een gratis of spotgoedkope website op het 
internet zijn. 

 
Weigert een Politieke partij met een aan de Wet Verkiezingen 
Referendum 2016 verbonden Interne Voorverkiezingen  Internet-
Grondwet-Referendum en Interne Voorverkiezingen Internet-
Raadgevend-referendum te werken voor het regelen van Partij-zaken, 
kan elke Burger een formele Klacht indienen bij de Kiesraad en deze 
verzoeken actief op te treden tegen de Politieke partij. De Kiesraad 
handelt de klacht af binnen (acht) 8 weken.   De Kiesraad houdt een 
Openbare zitting om aan Partijleden en de Burger uit te leggen wat er 
mis is  met democratie binnen de Politieke partij en welke oplossingen 
zijn aanbevolen door de Kiesraad.  
 
Gloednieuwe Politieke partijen die geen Kandidatenlijst inleveren bij de 
Kiesraad zijn niet verplicht aan de eisen van de Kiesraad te voldoen 
inzake interne Voorverkiezingen Referendum. 
 
Blijft de Politieke partij weigeren te werken met Interne 
Voorverkiezingen  Internet-Grondwet-Referendum en Interne 
Voorverkiezingen  Internet-Raadgevend-referendum, legt de Kiesraad 
een boete op van 5000 euro. (vijfduizend euro). Deze moet binnen 48 
uur aan de Kiesraad worden betaald door de gemachtigde van de 
Politieke partij. 

 
Weigert een  Politieke partij  na het opleggen van de Boete door de 
Kiesraad deze Boete te betalen en de aanbevelingen van de Kiesraad uit 
te voeren, treedt Grondwet-schending-procedure inwerking voor het 
opheffen van de Politieke partij door de Grondwet-rechtbank.    Let op: 
de starter van een Grondwet-schending-procedure moet bewijzen zelf de 
Grondwet juridisch correct toe te passen.  

 
3. Elke Politieke partij voorziet in een standaard Klachtenprocedure voor 

het afhandelen van klachten over Parlementsleden – Provincieleden – 
Gemeenteleden – Europaleden – VerenigdeNatieleden – Medewerkers 
partij…, die weigeren de Grondwet Republiek NL correct toe te passen.   
Elke Politieke partij moet binnen (zes) 6 weken na ontvangst van de 
Klacht de Grondwet-schending hebben verwijderd uit het crimineel 
werkende Partijlid. De Politieke partij geeft aan de Burger  een formeel 
Openbaar Besluit af inzake deze Grondwet-schending door een Partijlid. 
 
Blijft het criminele Partijlid de Grondwet schenden, kan elke Burger een 
Grondwet-schending-procedure starten om het criminele Partijlid door 
de Grondwet-rechtbank te laten verwijderen uit de Politieke partij of om 
de Politieke partij te laten opheffen door de Grondwet-rechtbank. 
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Elke Politieke partij moet op verzoek van de Minister-President een 
zorgvuldige Klachten-afhandeling inzake  Interne Grondwet-schendingen 
kunnen bewijzen, op elk moment. 
 

4. Elke Politieke partij hanteert een vaststaande transparante interne 
procedure voor het vervangen Partijleden, bij vertrek uit de politiek, 
ambtsmisdrijven, ziekte of anderszins. 

 
5. Wordt de Kiesraad tijdens het uitvoeren van haar taken voor een 

Politieke partij geconfronteerd met fraude – van welke aard dan ook – 
binnen de Vereniging Politieke partij- start zij per direct een Grondwet-
schending-procedure om bij de Grondwet-rechtbank deze Politieke partij 
te laten opheffen.  

 
6. De wet bepaalt aan welke eisen de Rechtspersoon Vereniging moet 

voldoen. 
 
 
Artikel 14     Kandidatenlijsten Politieke partij bij Kiesraad 
 

1. Elke Kandidatenlijst moet minimaal 20 en maximaal 50 personen 
aanbieden die een functie willen bij Parlement – Provincie – Gemeente – 
Waterschap – Europa of  Verenigde Natie. 
Een Kandidaat kan slechts voor één van de Politieke functies kiezen en 
dus ook werken in slechts één Politiek Arbeidscontract; dus, een 
Kandidaat kiest of  hij of zij wil werken voor het Parlement – Provincie – 
Gemeente – Waterschap – Europa of Verenigde Naties.         Er zijn 
Werklozen genoeg voor deze eis. 

 
Deze Kandidaten openen ieder een – gratis – website waarop zij aan het 
volk uitleggen: opleiding, werkervaring,  voorkeur voor een 
Arbeidscontract, toekomstplannen voor het correct uitvoeren van de 
Grondwet.  
Een Kandidaat moet Kiesgerechtigd zijn; moet een Verklaring omtrent 
Gedrag inleveren bij de Kandidatenlijst; mag geen Strafblad hebben en 
moet geen verdachte bij de Grondwet-rechtbank zijn.  

 
De Kandidatenlijst geeft ook aan wie de Vice-premier wil zij;  wie de 
Voorzitter van de Tweede en Eerste Kamer in het parlement wil zijn. 
Lokale Kandidatenlijsten mogen Kandidaten aanduiden  op de lijst voor 
een bepaalde lokale functie; de Burger kan een persoon in een functie 
schuiven met een stem, voor een perfect functionerende Planeet Aarde.  

 
2. Een persoon die zichzelf Kandidaat stelt op een Kandidatenlijst bij de 

Kiesraad, kan slechts op één lijst staan; de naam van  persoon die zich 
aanbiedt als Kandidaat kan maar op één Kieslijst voorkomen. Een 
maatregel voor Algemeen Bestuur bepaalt hoe Kandidaten op de Kieslijst 
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worden vermeld. 
 

3. Alle Kandidaten op de Kandidatenlijst voor lokaal bestuur, moeten 
ingezetene zijn van de Provincie – Gemeente – waarvoor zij willen 
werken. 
De Burgemeester bepaalt of een Kandidaat ingezetene van een 
Gemeente – Provincie is. 
 
Een Kandidaat die verkozen wil worden voor een Arbeidscontract binnen 
een Waterschap moet in de Provincie wonen waar dit Waterschap is 
gevestigd.  
 

4. De Kandidatenlijst voor deelname aan Verkiezingen  of Referendum via 
de Kiesraad, wordt ingeleverd door de gemachtigde of plaatsvervangend 
gemachtigde van de Politieke partij; deze persoon moet zich tijdens het 
inleveren van de Kandidatenlijst legitimeren met een geldig 
identiteitsbewijs.  

 
5. De Kiesraad bepaalt waar, wanneer en door wie de Kandidatenlijst wordt 

ingeleverd. 
 

6. Het inleveren van een Kandidatenlijst bij de Kiesraad kost geld in de 
vorm van een waarborgsom; voor elke Kandidatenlijst moet door de 
standaard gemachtigde van een Politieke partij een waarborgsom van 
300 euro worden gestort op een door de Kiesraad aangegeven 
bankrekening.  
Na de Verkiezingsuitslag of Referendumuitslag stort de Kiesraad de 
waarborgsom terug aan de Politieke partij op de naam van de standaard 
gemachtigde en op de bankrekening op naam van  de Politieke partij.  
 

7. Een maatregel van Algemeen Bestuur detailleert betalingssystemen 
binnen de Kiesraad. 
De Minister-President is verantwoordelijk voor het waarborgen van de 
Rechtstaat, Kiesrecht, Referendumrecht en betalingssystemen inherent 
aan de Kiesraad. 

 
8. Elke Politieke partij moet binnen 24 uur na het inleveren van een 

Kandidatenlijst de waarborgsom  aan de Kiesraad hebben betaald, per 
bankrekening. 
Betalingen die niet binnen 24 uur voldaan zijn,  na ontvangst van de 
betalingsopdracht van de Kiesraad, maken de Kandidatenlijst – 
deelname aan Verkiezingen en Referendum – ongeldig.  
De Kiesraad beschrijft op haar website haar betalingssysteem en maakt 
24-uurs vooruitbetaling van de waarborgsom mogelijk tijdens het maken 
van een afspraak tussen gemachtigde Politieke partij en de Kiesraad 
voor het inleveren van de Kandidatenlijst.   
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9. De Kandidatenlijst voldoet aan de volgende eisen: 
a) Naam, plaats, adres, logo van het Landelijk-bestuur van de Politieke 

partij, plus de naam van de Voorzitter van dit bestuur. 
 

b) Naam, plaats, adres, logo van het Provincie-bestuur, Gemeente-
bestuur, Europa-bestuur, Verenigde Natie-bestuur.., maar alleen als 
de Verkiezingen en Referendum dienen voor lokaal bestuur, plus de 
naam van de Voorzitter dit lokaal bestuur. 

 
c) Naam van de gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde met wie 

de Kiesraad standaard zaken regelt. 
 

d) Naam, adres, geboortedatum,  identiteitsbewijs-nummer en 
geldigheidsdatum identiteitsbewijs van de gemachtigde die de 
Kandidatenlijst inlevert bij de Kiesraad. 

 
e)  Naam, bankrekening van de standaard gemachtigde – die zaken 

regelt bij de Kiesraad – inherent aan de Politieke partij voor het 
betalen van de waarborgsom aan de Kiesraad. 

 
f) Namen van Kandidaten op de lijst, aangevuld met: woonplaats, 

adres, geboortedatum, burgerservicenummer, soort identiteitsbewijs 
en geldigheidsdatum identiteitsbewijs. 

 
g) Naam van de Kandidaat toegespitst op een voorkeursfunctie voor een 

Arbeidscontract. 
 

h) Referendum-vraagstelling. 
 

i) Vrijwillig: Politieke partij mag op Kandidatenlijst – en dus ook op de 
definitieve Kieslijst – aangeven hoe de Referendum-uitslag wordt 
verwerkt door de Politieke partij na een Raadgevend-Referendum.   

 
10. Elke Politieke partij kondigt bij de Kiesraad aan of zij wel of niet 

deelnamen aan Verkiezingen en Referendum. Deelname is geen 
verplichting.  

 
Elke Politieke partij die stelt te zullen deelnemen aan Verkiezingen  of 
Referendum, levert een Kandidatenlijst in bij de Kiesraad maximaal 
(achtentwintig) 28 dagen voor de Verkiezingsdag of Referendumdag. Dit 
geldt ook voor een vereenvoudigd Internet-Grondwet-Referendum, 
zodra er sprake is van het verkiezen van Personen voor een 
Arbeidscontract. 

 
11. Op dag 27 voor de Verkiezingsdag of Referendumdag houdt de 

Kiesraad een Openbare zitting waarin aan het volk wordt bewezen welke 
Kandidatenlijsten rechtsgeldig zijn en welk  ongeldig zijn. 
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12. Wordt de Kiesraad geconfronteerd met fraude Persoonsgevens  op 

de Kandidatenlijst start de Kiesraad per direct een Grondwet-schending-
procedure om de Politieke partij door de Grondwet-rechtbank te laten 
opheffen.   

 
13. De Kiesraad kondigt in de Staatscourant aan welke Politieke 

partijen deelnemen aan een Verkiezingen  of Referendum, en publiceert 
de Kandidatenlijst, plus naam Verkiezingen en of de vragen die per 
Referendum aan het volk worden voorgelegd. 

 
14. Nederland leeft  momenteel in Technologische Evolutie; de 

werkwijze van Kiesraad, Politieke partij, Parlement, Provincie, 
Gemeente, Europa, Verenigde Naties en bij Interne Partijzaken, worden 
zo veel mogelijk per computer gerealiseerd.  

 
15. Kunnen zaken niet per computer worden gerealiseerd, ontwerpt de 

Kiesraad formulieren die Politieke partijen dwingen de Grondwet 
Republiek NL  uit te voeren. De Minister-President keurt de formulieren 
die de Kiesraad gebruikt per Algemeen maatregel van Bestuur.  

 
16. De Kiesraad nummert de Kandidatenlijsten voor de Kieslijst 

Verkiezingen of Referendum, op alfabetische volgorde Naam Vereniging 
Politieke partij. Dus, Partij A staat 1 op de Kieslijst.  

 
17. De Kiesraad bewaart alle Kandidatenlijsten voor de periode van 

één jaar na de officiele uitslag van de Verkiezingen en Referendum; na 
deze datum worden de Kandidaatlijsten vernietigd. Van vernietiging van 
Kandidaatlijsten wordt een proces-verbaal opgemaakt.  

 
Artikel 15 Wet Verkiezingen Referendum 2016= Artikel 58 Grondwet 
Republiek NL 
 
Grondwet-wijzigingen 
 

1. De Grondwet bepaalt dat een verandering in de Grondwet 2014-2016 –- 
ofwel, een 
Grondwet- wijzigingsvoorstel –- in overweging zal worden genomen door 
het 
Parlement. 

 
2. Het Volk van de Republiek Nederland heeft het recht een 

Grondwetwijziging te eisen bij 
het Parlement – de Staten-Generaal en de Regering – door middel van 
een Petitie 
ondertekent door (twee) 2 miljoen Kiesgerechtigde Nederlands. 
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De Staten-Generaal en de Regering aanvaarden een voorstel tot 
Grondwet-wijziging bij 
(twee) 2 miljoen handtekeningen van Kiesgerechtigde Nederlanders en 
vergaderen in 
het Openbaar in het Parlement over het Volksvoorstel. 

 
3. De Staten-Generaal en de Regering zetten het Volksvoorstel tot 

Grondwetwijziging om 
in een Wetsvoorstel Grondwet-wijziging Republiek Nederland voor een 
GrondwetReferendum. 
 

4. De Minister-president kondigt een Grondwet-Referendum aan bij het 
Volk voor een 
Grondwet-wijziging. Deze aankondiging geeft de datum waarop het 
GrondwetReferendum 
zal worden gehouden. 

 
5. Het Volk moet (twee) 2 maal stemmen per Grondwet-Referendum 

voordat de 
Grondwet-wijzigingen kunnen worden omgezet in een Nieuwe Grondwet 
Republiek 
Nederland. Tussen de eerste maal stemmen en de tweede maal 
stemmen liggen 
minimaal (twee) 2 en maximaal (vier) 4 kalenderjaren. 
 
Het Volk keurt een Nieuwe Grondwet voor de Republiek Nederland goed 
zodra – tijdens 
de 2 stemmingen voor de Grondwetwijziging – (tachtig procent) 80% 
van het aantal 
Kiesgerechtigde Nederlanders zijn of haar stem heeft uitgebracht ten 
gunste van de 
Nieuwe Grondwet. 

 
Het Volk kan niet anoniem stemmen voor een Grondwet-wijziging voor 
de Grondwet 
Republiek Nederland; elke Burger krijgt een papieren print waarmee hij 
of zij kan 
bewijzen voor of tegen de Grondwet-wijziging te hebben gestemd. 
Dictatoren mogen niet de vrijheid hebben om stemmen te vervalsen 
tijdens deze 
Grondwet-wijzigingsprocedure. 
 
Bij een Grondwet-Referendum voor Grondwet-wijzigingen zijn alle 
Kiesgerechtigde 
Nederlanders verplicht te stemmen, op straffe van een taakstraf van 
(honderd) 100 
uur. 
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De Voorzitter van De Grondwet-rechtbank bepaalt of een 
Kiesgerechtigde Nederlander 
die verzuimt te stemmen tijdens een Grondwet-Referendum inzake 
Grondwetwijzigingen 
de taakstraf van 100 uur moet uitvoeren. 

 
 
Artikel 16  Computer standaard Grondwet – en Raadgevend 
Referendum-commissie 
Elke Provincie en Gemeente vestigt een computersysteem dat een wekelijks 
Internet- Referendum in de toekomst mogelijk maakt. Het moet normaal 
worden in Nederland dat het volk één maal per week een corrigerende stem 
kan uitbrengen om de rechtstaat en economie te handhaven. Het criminele 
toneel van Politieke partijen moet verdwijnen uit de samenleving. 
 
 
Artikel 17  Grondwet-referendum binnen de Kiesraad 

1. Een Grondwet-referendum wordt gestart door Leden van de Staten-
generaal, door Politieke partijen, door Gemeente, door Provincie, door 
Openbare Dienst, op eigen initiatief en verzoek van de  Burger. 

 
2. Zware eis starten Landelijk Grondwet-Referendum: het volk moet (twee) 

2 miljoen handtekeningen inleveren van Kiesgerechtigde Burgers bij de 
Staten-Generaal. 
Deze 2 miljoen Burgers formuleren hun Referendum-eis op maximaal 
twee A4tjes. 
De Staten-generaal geeft de handtekeningen en de Referendum-eisen 
formeel door aan de Kiesraad. 
 
De Kiesraad beoordeelt binnen (acht) 8 weken na ontvangst van deze 
handtekeningen of deze rechtsgeldig zijn; in een Openbare zitting wordt 
de werkwijze van de Kiesraad voor deze specifieke handtekeningen-
groep en bijbehorende Grondwet-Referendum-eis goedgekeurd. 
 
Voorbeeld: het volk wil de Minister-President of vice-Premier wegsturen 
en eist nieuwe Tweedekamer Verkiezingen. 2 Miljoen handtekeningen 
graag! 

 
3. De Kiesraad krijgt een Petitie-systeem naar Engels voorbeeld. 

Handtekeningen verzamelen per computer en inloggen met een officieel 
Belastingnummer – Digid –. 

 
4. De Kiesraad kondigt  het Landelijk Grondwet-Referendum aan tijdens de 

Openbare zitting voor het goedkeuren van de handtekeningen van de 
Kiesgerechtigden en de Grondwet-Referendum-vraag; het Landelijk 
Grondwet-Referendum moet plaatsvinden binnen 28 tot 90 dagen na 
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deze Openbare zitting van de Kiesraad. De Kiesraad publiceert de gang 
van zaken in de Staatscourant. 

 
5. Het volk kan bij de Provincie – Gemeente een regionaal Grondwet-

Referendum eisen. 
Het lokale volk verzamelt voor een Grondwet-Referendum voor 
veranderingen binnen het Provincie (veertig) 40 % handtekeningen van 
Kiesgerechtigde binnen de Provincie en levert deze af bij het 
Provinciehuis. Het volk formuleert de Grondwet-Referendum-vraag. 
 
Het Provinciehuis geeft deze handtekeningen en de Referendum-eis 
formeel aan de Kiesraad. 
De Kiesraad houdt binnen 8 weken of minder een Openbare zitting om 
de handtekeningen en de Grondwet-referendum-vraag goed te keuren. 
De Kiesraad voert het Lokale Grondwet-Referedum uit binnen 28 – 90 
dagen nadat tijdens de openbare zitting de handtekeningen & vraag zijn 
goedgekeurd. 
 
Voorbeeld: Er zijn 3 frauderende Provinciale Statenleden die de fraude 
bij Wegenbouw hebben toegestaan; belastinggeld vervluchtigt met de 
snelheid van het licht.   Het Provincie-volk wil 3 nieuwe leden voor 
Provinciale Staten.  
 

6. Voor een Gemeente  Grondwet-Referendum volk verzamelt 40% 
handtekeningen van het aantal Kiesgerechtigde bij de Gemeente en 
geeft deze af op het Stadhuis. Het volk formuleert de Grondwet-
Referendum-vraag. 

 
De Gemeente geeft deze handtekeningen en de Referendum-vraag 
formeel aan de Kiesraad.  
 
De Kiesraad houdt binnen 8 weken of minder een Openbare zitting om 
de handtekeningen en de Grondwet-referendum-vraag goed te keuren. 
De Kiesraad voert het Lokale Grondwet-Referedum uit binnen 28 – 90 
dagen nadat tijdens de openbare zitting de handtekeningen & vraag zijn 
goedgekeurd. De Kiesraad publiceert gang van zaken in de 
Staatscourant. 
 
Voorbeeld: De Gemeente Wethouder geeft 21 miljoen euro kado aan een 
failliet bedrijf, aangevuld met een ONZIN-verhaal over behoud van werk 
in de regio. Het Volk wil dat deze Wethouder uit zijn of haar functie 
wordt verwijderd. En wil de verkiezing van een nieuwe Wethouder. 

 
7. De Kiesraad realiseert een computer petitie-systeem dat is opgedeeld in 

Landelijke- handtekeningen, Provincie-handtekeningen, Gemeente-
handtekeningen. 
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8. Provincie en Gemeente mogen een Internet-Grondwet-Referendum 
houden. 
Bij een Internet-Grondwet-Referendum vervalt de anonimiteit. 
De Burger krijgt direct nadat hij of zij een stem heeft uitgebracht een 
print waaruit blijkt: op welke dag, welk tijdstip en op welke 
Kandidatenlijst / Vraag hij of zij heeft gestemd. 
 
Bij vermoedens van fraude mag de Burger openbaarheid van de 
Verkiezingsresultaten eisen bij de Kiesraad, na de bekendmaking van de 
officiele Verkiezingsuitslag door de Kiesraad. 
Voor het openbaar maken van de Verkiezingsresultaten start de 
Kiesraad een Grondwet-schending-procedure bij de Grondwet-
rechtbank. 

 
9. Het Landelijk Internet-Grondwet-Referendum kan worden toegepast bij: 

a) het corrigeren of laten verwijderen van chaotische nationale wetten 
en verdragen door het parlement. 

 
b) het corrigeren of laten verwijderen van Bestuursleden van Openbare 

Diensten: denk aan CPB, CBS, BKR, SER, VNONCW, Advocatenorde, 
Raad voor Rechtspraak, Algemene Rekenkamer… enz… 

 
c) het corrigeren of laten verwijderen van Lobby-instituten in Holland; 

denk aan Clingendael, Bedrijfsschappen, Vrouwenraad...enz… 
 

d) het corrigeren of laten verwijderen van Inspraak-procedures bij de 
Media die bestaan dankzij  Belastinggeld.  

 
Bij een Landelijk-Internet-Grondwet-Referendum vervalt de anonimiteit. 
De Burger krijgt direct nadat hij of zij een stem heeft uitgebracht een 
print waaruit blijkt: op welke dag, welk tijdstip en op welke 
Kandidatenlijst / Vraag hij of zij heeft gestemd. 
 
Let op! Elke burger heeft volgens de Grondwet Republiek NL de 
wettelijke plicht een oplossing voor een conflict te presenteren bij de 
Arbitrage-rechtbank. Dit betekent in de praktijk van alle dag dat de 
Burger nu niet de Bestuursleden van Openbare Diensten kan treiteren 
met een 'Landelijk – Internet- Grondwet-Referendum'.  
 
Wat kan de Burger wel realiseren?  
Voorbeeld: Het Bestuur van het Europees Octrooi Bureau in Rijswijk 
gedraagt zich als dictator; rechter vindt dit ook. Bestuur meent de 
vrijheid te hebben om dictatortje te mogen spelen nu zij 'Politieke 
onschendbaarheid genieten'.  Dit soort dictatoren kan dus nu uit hun 
functie gestemd worden. 

 
De Kiesraad verwerkt de Kandidatenlijst zoals in deze wet vastgelegd. 
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10. De Kiesraad maakt de Verkiezingsuitslag van een Grondwet-

Referendum of Internet-Grondwet-Referendum officieel bekend (acht) 8 
weken na de dag waarop het Grondwet-Referendum is gehouden. Heeft 
de Kiesraad meer tijd nodig, mag deze periode worden verlengd tot 
maximaal (twaalf)12  weken. De Kiesraad is verplicht vóór het 
verstrijken van de periode van 8 weken aan het volk uit te leggen welke 
problemen er zijn ontstaan tijdens het controleren van de stemmen en 
hoeveel extra beoordelingstijd de Kiesraad nodig heeft.  
 
Heeft de Kiesraad de Grondwet-Referendum-uitslag niet binnen 8 tot 12 
weken officieel bekendgemaakt, kan – desnoods – elke Burger een 
Grondwet-schending-procedure starten bij de Grondwet-rechtbank.  Let 
op! Elk mens die een Grondwet-schending-procedure start moet 
bewijzen dat hij of zij zelf de Grondwet correct uitvoert.  

 
Artikel 18    Raadgevend-Referendum 
 

1. Een Raadgevend-referendum wordt gestart door Leden van de Staten-
generaal, door Politieke partijen, door Gemeente, door Provincie, door 
Openbare Dienst, op eigen initiatief en verzoek van de  Burger. 

 
Dit is bij voorkeur een Internet-Raadgevend-Referendum. 
Bij een Internet-Raadgevend-Referendum vervalt de anonimiteit. 
De Burger krijgt direct nadat hij of zij een stem heeft uitgebracht een 
print waaruit blijkt: op welke dag, welk tijdstip en op welke 
Kandidatenlijst hij of zij heeft gestemd. 
 

2. De Kiesraad – Provincie – Gemeente – Waterschappen synchroniseren 
hun werkwijze tijdens het eisen en uitvoeren van een Raadgevend-
Referendum. 

 
3. De Burger kan een Raadgevend-Referendum eisen voor: 

a) het corrigeren of verwijderen van van lichte lokale wetten – 
verordeningen –. 

b) het corrigeren, toestaan of verwijderen van Bedrijven die de 
Grondwet Republiek NL weigeren, het VN-verdrag en 
Mensenrechtenverdragen weigeren correct uit te voeren. 

c) het corrigeren van alle overige Overheidstaken: denk aan milieu, 
woningmarkt, financiele structuren, wantoestanden in de zorg, 
transport, veiligheid. 

 
Let op! Elke burger heeft volgens de Grondwet Republiek NL de 
wettelijke plicht een oplossing voor een conflict te presenteren bij de 
Arbitrage-rechtbank. Dit betekent in de praktijk van alle dag dat de 
Burger niet kan dreigen of treiteren met een Internet-Raadgevend-
referendum. 
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4. Eisen voor het starten van een Raadgevend-Referendum: 

a) Voor het opeisen van een Landelijk Raadgevend-Referendum moeten 
Burgers (een) 1 miljoen handtekeningen inleveren bij Staten-
generaal, Provincie, Gemeente. 

b) Voor het opeisen van een Provincie Raadgevend-Referendum moeten 
Burgers inleveren (twintig) 20% handtekeningen van het aantal 
Kiesgerechtigde in de Provincie. 

c) Voor het opeisen van een Gemeente Raadgevend-Referendum 
moeten burgers handtekeningen inleveren van (twintig) 20% van het 
aantal Kiesgerechtigde in de Gemeente. 

d) Formuleren van de Referendum-vraag 
 

5. De Staten-generaal, Provincie, Gemeente geven deze handtekeningen 
en Referendum-vraag officieel aan de Kiesraad. 
De Kiesraad verwerkt het Raadgevend-Referendum op exact dezelfde 
wijze als het Grondwet-Referendum. 

 
6. Het Raadgevend-Referendum en het Grondwet-Referedum geven de 

Burger binnen de Kiesraad en de Grondwet-rechtbank identieke rechten 
en plichten. 

 
Hoofdstuk IV   Kieskring, Stembureau, Stemmen, Kiesraad 
 
Artikel 19      Kieskring 

1. De Kiesraad hanteert Kieskringen; een Kieskring is begrensd gebied in 
Nederland – Europa – VerenigdeNaties – Ambassades om de uitvoering 
van het werk van de Kiesraad uitvoerbaar en transparant te houden. 

 
2. De Kiesraad hanteert een plattegrond voor Kieskringen die gelijk is aan 

de indeling van het Land, het aantal Provincies en Gemeenten in 
Nederland; aantal Nederlandse Ambassades in het Buitenland; Europese 
Unie en VerenigdeNaties.      Nederland is een Kieskring; elke Provincie 
is een Kieskring; elke Gemeente is een Kieskring. Een Nederlandse 
Ambassade in het Buitenland is een Kieskring. Europese Unie is een 
Kieskring en de Verenigde Naties heeft ook een eigen Kieskring. 
De Kieskring van de Waterschappen wordt ondergebracht bij de 
Provincie. 
 
Een  Kieskring vormt de begrensing voor het verkiezen van Personen in 
een Politiek Arbeidscontract, voor Nederland – Europa – 
VerenigdeNaties. 
 
Voorbeeld: Dankzij het Grondwet-Referendum kan de burger de Persoon 
of Politicus kiezen die voor een Positie of Arbeidscontract  binnen 
Ambassade - Europese Unie – Verenigde Naties in aanmerking komt.  
Dus zijn de betreffende Ambassade, Europese Unie  en de VN 
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Kieskringen. Burger moet wel 2 miljoen handtekeningen van 
Kiesgerechtigden inzamelen voor het opeisen van een Internet-
Grondwet-Referendum, waarmee zij een persoon in arbeidscontract 
willen kiezen.  
 
Hier blijkt ook het belang van een goedfunctionerende democratie 
binnen de Politieke partij. 
 
Het Hollandse volk heeft niet zoveel Fatsoen en Sociale Intelligentie, 
maar dit soort dure Job-selectie-mechanismen kan goedkoop gehouden 
worden door een Grondwet-proof functionerende media die dankzij 
Belastinggeld bestaat. De media kan een eenduidig Poll-systeem 
ontwikkelen dat het werk van de Kiesraad goedkoop houdt.  
   

3. De Kiesraad werkt met Kieskringen voor het overzichtelijk houden van 
de volgende categorieën:  

a) Politieke partijen 
b) Kiesgerechtigden 
c) Kandidatenlijst 
d) Verkiezingen en Referendum 
e) Stempas en Stembiljet,  
f) Kieslijst  
g) Stemmen beoordelen op geldigheid en tellen van stemmen op de 

Verkiezingsdag of Referendumdag en vervolg afhandelen 
Verkiezingsuitslag en Referendumuitslag 

h) Beoordelen van de rechtsgeldigheid van de gang van zaken 
voorafgaand – tijdens –  na de Verkiezingsdag of Referendumdag 

i) Ambassade-taken 
j) Klachten-afhandeling en Boete-systeem 
k) Bekendmaken formele Verkiezingsuitslag of Referendumuitslag 
l) Grondwet-rechtbank zaken 
m) Adviesrol 

 
4. De Kiesraad bepaalt hoeveel stembureaus er open moeten zijn op de 

dag van de Verkiezingen of Referendum. Elke Kieskring heeft een 
Hoofdstembureau en Lokale Stembureaus. 

 
De Kiesraad bepaalt hoeveel stembureaus er in Nederland 
a) open moeten zijn op de dag van  Landelijke Verkiezingen of een 

Landelijk-Grondwet-Referendum; of een Raadgevend-referendum. 
b) er open moeten zijn op de dag van  Provincie-Verkiezingen of – 

Referendum. 
c) er  open moeten zijn op de dag van  Gemeente-Verkiezingen of – 

Referendum.  
d) er in het Buitenland open moeten zijn tijdens Verkiezingen of 

Referendum in Holland om het voor Nederlanders in het Buitenland 
mogelijk te maken deel te nemen aan de Hollandse Verkiezingen of 
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Referendum. Ambassade-kieskring. 
 
Artikel 20  Hoofdstembureau en Lokaal Stembureau 
 

1. Elke Kieskring krijgt een Hoofdstembureau aangewezen door de 
Kiesraad. 

 
2. De Kiesraad bepaalt hoeveel Lokale Stembureaus er open moeten zijn. 

 
3. Het Hoofdstembureau van de Kiesraad  is permanent aanwezig in de 

samenleving en  werkt op een vaste locatie en heeft een vast Algemeen 
Bestuur. 

 
4. Het Hoofdstembureau blijft een stabiele factor ten tijde van 

Technologische Evolutie die het Kiesrecht en Referdumrecht zullen gaan 
vormgeven komende jaren.  

 
5. Bij Algemene maatregel van Bestuur kunnen nadere regels gesteld 

worden omtrent inrichting, samenstelling en werkwijze van het 
Hoofdstembureau en Lokale Stembureaus. 

 
6. Het Hoofdstembureau bestaat uit een bestuur van (vijf) 5 leden; één 

Voorzitter en één plaatsvervangend Voorzitter;  een technologie – ict- 
specialist;   en overige leden.  
a) De Voorzitter is de Commissaris van de Provincie; de Burgemeester. 
b) De plaatsvervangend Voorzitter en overige leden worden benoemd 

door de Minister van Binnenlandse Zaken in hun  arbeidscontract. 
c) De plaatsvervangend Voorzitter en de overige leden solliciteren voor 

deze functie bij de Provincie of Gemeente waar het Hoofdstembureau 
is gevestigd.  

d) De plaatsvervangend Voorzitter en de overige leden moeten een 
Kennis-examen Verkiezingen en Referendum afleggen onder toezicht 
van de Kiesraad. De Kiesraad verstrekt een Certificaat dat aangeeft 
welk Kennis-examen de persoon met goed gevolg heeft volbracht.  

e) Elke 5 jaar moeten de plaatsvervangend Voorzitter en overige leden 
van het bestuur Hoofdstembureau opnieuw een  Kennis-examen 
afleggen. Noodzakelijk nu de computer merendeels de uitvoering van  
Verkiezingen en Referendum internationaal zal gaan bepalen. 

f) Leden van het Algemeen bestuur Hoofdstembureau moeten 
Kiesgerechtigd zijn; mogen geen Strafblad hebben; moeten een 
Verklaring omtrent Gedrag inleveren tijdens de sollicitatie; mogen 
nooit als Verdachte voorgeleid zijn bij de Grondwet-rechtbank. 

 
7. Taken Hoofdstembureau vaststellen Verkiezingsuitslag en 

Referendumuitslag: 
a) communiceert de Verkiezingsuitslag en Referendumuitslag voor alle 

bureaus in de Kieskring met de Kiesraad. 



34 

b) evalueert in eigen Kieskring de juridische en technische gang van 
zaken op de eerste dag nadat  Verkiezingen - Referendum plaatshad. 

 
c) verzamelt alle stemmen van alle Lokale stembureaus in de Kieskring. 
d) stelt vast van iedere lijst het aantal uitgebrachte stemmenop elke 

Kandidaat  en de som van deze aantallen. Deze som wordt stemcijfer 
genoemd. 

e) stelt vast  het aantal blanco stemmen. 
f) stelt  het aantal ongeldige stemmen. 
g) stelt vast  het aantal stemmen dat bij volmacht is uitgebracht;  
h) bepaalt  het verschil tussen het aantal Kiezers dat tot de stemming is 

toegelaten en het aantal uitgebrachte stemmen. 
i) bepaalt  het aantal stemmen dat is geteld.  
j) het Hoofdstembureau geeft  een verklaring voor de gang van zaken. 

 
k) de Voorzitter maakt de aldus verkregen uitkomsten bekend; de 

voorlopige internet-Verkiezingen en Referendum-uitslagen kunnen 
per direct openbaar worden gemaakt; de voorlopige uitslag van 
handmatig  stemmen worden ten laatste op de eerste dag na de 
Verkiezingsdag en Referendumdag bekend gemaakt. 

 
8.  Taken Hoofdstembureau vaststellen onrechtmatigheden en fouten 

Verkiezingen en Referendum 
a) de Voorzitter inventariseert onrechtmatigheden en fouten gemaakt 

rond de Verkiezingen en Referendum op de eerste dag nadat de 
voorlopige uitslag is vastgesteld. 

b) nadat alle werkzaamheden zijn beëindigd, wordt daarvan onmiddellijk 
proces-verbaal opgemaakt. Alle ingebrachte bezwaren worden in het 
proces-verbaal vermeld. 

c) het proces-verbaal wordt door alle aanwezige leden van het 
hoofdstembureau getekend. 

d) de Kiesraad stelt het  model vast  voor het proces-verbaal. 
e) een proces-verbaal is de verzameling van alle onrechtmatigheden en 

fouten die zich hebben afgespeeld bij alle stembureaus in de 
Kieskring.  

f) het proces-verbaal wordt direct geopenbaard door het 
Hoofdstembureau en de Kiesraad. 

g) Het proces-verbaal wordt door het Hoofdstembureau overgedragen 
aan de Kiesraad voor het archief. 

 
9. Hoofdstembureau kent 3 belangrijke wettelijk verplichte communicatie-

momenten met het volk: 
a) Op de Verkiezingsdag en Referedumdag zelf. 
b) Op de eerste dag na de Verkiezingen en Referendum. 
c) Op de tweede dag na de Verkiezingen en Referendum geeft de 

Voorzitter tijdens een Openbare zitting de perfecte evalutie van deze 
specifieke Verkiezingen en Referendum. 
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10. De Kiesraad bewaart alle processen-verbaal van alle Kieskringen 

tot één jaar na de definitieve officiële Verkiezingenuitslag en 
Referendumuitslag.  
Na één jaar worden de uitslagen in een tijdcapsule gestopt en diep in 
het Veen (grondsoort) in Nederland begraven voor toekomstige burgers. 
Zo diep dat criminelen die de uitslagen willen opgraven voor 
pronkgedrag en geld, verdrinken in hun eigen geactiveerde moeras. 

 
11. Bij Algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden 

gesteld betreffende de taak van het Hoofdstembureau en Kiesraad  
inzake de vaststelling van de Verkiezingsuitslag en referendumuitslag. 

 
12. Naast het Hoofdstembureau openen de Provincie – Gemeente 

Lokale Stembureaus. 
a) Personeel werkzaam bij Lokale Stembureaus vallen onder de 

autoriteit van het Hoofdstembureau. 
b) Personeel Lokale Stembureau heeft een Kennis-examen Verkiezingen 

en Referendum volbracht en beschikt over een cursus-certificaat van 
de Kiesraad. 

c) Personeelsbezetting Lokaal Stembureau wordt bepaald door het 
Hoofdstembureau en is afgestemd op het te verwachten aantal 
Kiezers. 

 
d) Personeel Lokaal Stembureau is verantwoordelijk voor inrichting 

stemlokaal; installeren stemapparatuur; aanwezigheid Kieslijsten en 
Stembiljetten; bruikbaarheid hulpmiddelen voor uitbrengen stem; 
verzegeling stembakken; bruikbaarheid computers; orde en 
veiligheid; bij geheime stemming voor privacyrecht Kiezer;  

 
13. Werkwijze Lokaal Stembureau tijdens Verkiezingen en Referendum 

a) Onmiddellijk nadat de stemming is geëindigd, stelt het stembureau 
vast de aantallen geldige stempassen, kiezerspassen en 
volmachtbewijzen. De som van deze aantallen is het aantal Kiezers 
dat tot de stemming is toegelaten. 

 
Het stembureau doet in afzonderlijke pakken: 
a. de geldige stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen; 
b. de onbruikbaar gemaakte stempassen, kiezerspassen en 
volmachtbewijzen; 
c. de onbruikbaar gemaakte stembiljetten; 
d. de niet gebruikte stembiljetten. 
Elk pak wordt verzegeld en voorzien van de naam van de Provincie 
en Gemeente en het nummer van het stembureau. 

 
b) Personeel Lokaal Stembureau gaat over tot tellen van de uitgebrachte 

stemmen: 
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De leden van het stembureau openen de stembiljetten en voegen deze 
lijst-gewijze bijeen. Zij kunnen zich bij deze werkzaamheden laten 
bijstaan door plaatsvervangende leden en door ambtenaren van de 
gemeente, daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzen. 

 
Het stembureau stelt ten aanzien van iedere lijst vast: 
a. het aantal op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen; 
b. de som van de aantallen stemmen, bedoeld onder a. 

 
Daarnaast stelt het stembureau vast: 
a. het aantal blanco stemmen; 
b. het aantal ongeldige stemmen. 
De som van de aantallen op kandidaten uitgebrachte stemmen, 
blanco stemmen en ongeldige stemmen is het aantal stemmen dat 
is geteld. 

 
c) Blanco is de stem uitgebracht op een stembiljet dat door de kiezer is 

ingeleverd zonder dat de Kiezer  geheel of gedeeltelijk een wit stipje 
in een stemvak rood heeft gemaakt en als  de Kiezer anderszins op 
het stembiljet geschreven heeft. 

 
d) Ongeldig is de stem uitgebracht op een ander stembiljet dan bij of 

krachtens deze wet mag worden gebruikt. 
 

e) Uiteindelijk het Hoofdstembureau  beslist over de geldigheid van het 
stembiljet. 

 
f) De Voorzitter maakt de reden van ongeldigverklaring en van twijfel 

over de geldigheid, alsmede deze beslissing onmiddellijk bekend. 
 

g) Indien een van de aanwezige Kiezers dit verlangt, moet het biljet 
worden getoond. De Kiezers kunnen mondeling bezwaren tegen de 
genomen beslissing inbrengen. 

 
h) Zodra alle stemmen zijn geteld, deelt de Voorzitter de aantallen 

mede. Door de aanwezige Kiezers kunnen mondeling bezwaren 
worden ingebracht. 

 
i) Stembiljetten met een blanco stem en de ongeldig verklaarde 

stembiljetten worden  in pakken gedaan, die worden verzegeld. Op 
deze pakken wordt vermeld: 

a. de naam van de Provincie – Gemeente en het nummer van het 
stembureau; 
b. het aantal stembiljetten dat het pak bevat. 

 
j) Daarop volgend worden de geldige stembiljetten, lijstgewijs 

gerangschikt, in een of meer pakken gedaan, die worden verzegeld. 
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Op ieder pak wordt  vermeld: 
a. de naam van de Provincie – Gemeente en het nummer van het 
stembureau; 
b. het aantal stembiljetten dat het pak bevat;  indien de biljetten 
in meer dan één pak worden gedaan, moeten de nummers van de 
lijsten waarop de ingesloten biljetten betrekking hebben worden 
genoteerd op het pak. 
 

k) Nadat alle werkzaamheden  zijn beëindigd, wordt onmiddellijk 
proces-verbaal opgemaakt van de stemming en van de 
stemopneming. Alle ingebrachte bezwaren worden in het proces-
verbaal vermeld. 

a. Het proces-verbaal wordt door alle aanwezige leden van het 
stembureau getekend. 
b. De Kiesraad bepaalt het model Proces-verbaal.  

 
l) De Voorzitter van het Lokale stembureau maakt een Proces verbaal 

van alle onrechtmatigheden en fouten die zijn geconstateerd  voor- 
tijdens- na deze specifieke Verkiezingen of Referendum. Deze geeft 
hij aan het Hoofdstembureau. 

 
 
Artikel 21 Commissaris van Provincie,  Burgemeester, uitslag 
Verkiezingen Referendum 
Alle processen-verbaal opgesteld door het Hoofdstembureau en Lokale 
Stembureau in de Provincie – Gemeente  worden ook aan de Commissaris van 
de Provincie en Burgemeester overhandigd, voor het bekend maken van de 
Verkiezingsuitslag en Referendumuitslag.   Tijdens Provincie – Verkiezingen of 
– Referendum ontvangt de Commissaris van de Provincie de processen-
verbaal; tijdens Gemeente – Verkeizingen of – Referendum ontvangt de 
burgemeester de processen-verbaal. 
 
Nadat de Commissaris van de Provincie en Burgemeester van alle in de 
Provincie – Gemeente gevestigde stembureaus het proces-verbaal heeft 
ontvangen, stelt hij ten aanzien van iedere kandidaat en iedere lijst vast het 
aantal stemmen dat op die Kandidaat in Provincie of Gemeente is uitgebracht. 

 
De Commissaris van de Provincie – Burgemeester stellen ook vast: 
a. het aantal blanco stemmen; 
b. het aantal ongeldige stemmen; 
c. het aantal stemmen dat bij volmacht is uitgebracht; en 
d. het verschil tussen het aantal Kiezers dat tot de stemming is 
toegelaten en het aantal stemmen dat is geteld. Voor zover mogelijk 
geeft de Commissaris – Burgemeester hiervoor een verklaring. 
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Artikel 22 Commissaris van Provincie, Burgemeester gekozen 
Kandidaten in Arbeidscontract 
Direct na het bekend zijn van de voorlopige Verkiezingsuitslag en 
Referendumuitslag, kunnen de door het Volk gekozen Kandidaten in hun 
Arbeidscontract worden benoemd. 
Direct na het bekend zijn van de voorlopige Verkiezingsuitslag en 
Referendumuitslag, kunnen de door het Volk verlangde correcties op wetten, 
verdragen, bedrijven, beleid  worden uitgevoerd. 

 
In overweging wordt genomen: 
a. het aantal onrechtmatigheden en fouten als vermeldt in de processen-
verbaal 
b. risico dat burgers klachten indienen bij de Kiesraad 

 
Verwachten Commissaris van Provincie – Burgemeester een grote rectificatie 
door de Kiesraad tijdens de Openbare zitting voor het bekend maken van de 
Definitieve Verkiezingenuitslag of Referendumuitslag, wachten Commissaris 
van Provincie – Burgemeester met het onderteken van de arbeidscontracten of 
het corrigeren van wetten, verdragen, bedrijven, beleid..   
 
Voorbeeld: computerstoringen tijdens Verkiezingen of Referendum.  
  
Artikel 23  Kiesraad en Minister-President 
De Kiesraad geeft na elke Verkiezing of elk Referendum op de eerste dag na 
stemming de voorlopige Verkiezingen - Referendumuitslag  door aan de 
Minister-President van Republiek Nederland, per proces-verbaal. 
 

De Kiesraad vermeldt in het proces-verbaal: 
a) aantal onrechtmatigheden en fouten neergeschreven in de 

processen-verbaal van de Hoofdstembureaus in NL. 
b) aantal verwachten Klachten door burger ingestuurd bij Kiesraad, 

toegespitst per Verkiezing of Referendum. 
c) computerstoringen en verwachte gevolgen hiervan. 
d) werkwijze van Ambassades in het Buitenland en verwachte impact 

hiervan op de Hollandse Verkiezingsuitslag –  Referendumuitslag 
e) Geplande datum Openbare zitting Kiesraad voor bekendmaking 

Definitieve Verkiezingen - Referendumuitslag . 
 

De Kiesraad publiceert proces-verbaal, afhandeling proces-verbaal door 
de Minister-President in de Staatscourant, binnen 8 dagen nadat de 
Kiesraad het proces-verbaal aan de Minister-President heeft 
overhandigd.  
 

Artikel 24 Minister-President, Verkiezingsuitslag,  Referdumuitslag 
De Minister-President staat boven de Politieke partijen en heeft als hoofdtaak 
het verankeren van de Rechtstaat Republiek Nederland, Kiesrecht, 
Referendumrecht  in de samenleving. 
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De Minister-President kan na analyse van het proces-verbaal van de Kiesraad 
inzake de Verkiezingen - Referendumuitslag  direct overgaan tot het 
verstrekken van Arbeidscontracten of uitvoeren van correcties op wetten, 
verdragen, bedrijven, beleid. 
De Minister-President kan na analyse van het proces-verbaal van de Kiesraad 
inzake de Verkiezingen - Referendumuitslag  ook beslissen te wachten met het 
installeren van door de burger gekozen Kandidaten voor een Politiek 
arbeidscontract of doorvoeren van correcties op wetten, verdragen, bedrijven, 
beleid tot na de Openbare zitting van de Kiesraad voor het bekend maken van 
de Definitieve Verkiezingen - Referendumuitslag .  
 
De Minister-President kan na de Openbare zitting van de Kiesraad voor het 
bekend maken van de Definitieve Verkiezingen - Referendumuitslag , wachten 
met het installeren  van door de burger gekozen Kandidaten voor een Politiek 
arbeidscontract of doorvoeren van correcties op wetten, verdragen, bedrijven, 
beleid totdat de Kiesraad alle klachten heeft afgehandeld en gepubliceerd in de 
Staatscourrant.  
 
Let op! De Minister-President van Republiek Nederland kan niet langer weken, 
maanden, jarenlang het volk treiteren nu de Grondwet Republiek Nederland 
elke Burger verplicht een oplossing voor een conflict te presenteren bij de 
Arbitrage-rechtbank of de Politieke partijen kan dwingen juridisch correct te 
werken. 
  

 
 
Artikel 25 Kiesraad en afhandelen stemmingen 
 
De vaststelling van de Verkiezingen - Referendumuitslag  door het centraal 
stembureau 
 

1. De Kiesraad ontvangt van alle Hoofdstembureaus de processen-verbaal; 
de Kiesraad gaat direct over tot alle werkzaamheden die nodig zijn voor 
een betrouwbare vaststelling van Verkiezingen - Referendumuitslag . De 
Kiesraad werkt per Kieskring; maakt per Kieskring de uitslag bekend per 
proces-verbaal tijdens een Openbare zitting. De Kiesraad publiceert de 
gang van zaken in de Staatscourant. 

 
2. Werkzaamheden nodig voor een betrouwbare vaststelling van 

Verkiezingen - Referendumuitslag  door Kiesraad: 
a) bekendmaking Verkiezingen - Referendumuitslag . 
b) vaststellen aantal blanco stemmen; ongeldige stemmen; stemmen bij 

volmacht uitgebracht. 
c) vaststellen  het verschil tussen het aantal Kiezers dat tot de 

stemming is toegelaten en het aantal stemmen dat is geteld. Voor 
zover mogelijk geeft het centraal stembureau hiervoor een 
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verklaring. 
d) Inventariseren Klachten en afhandelen ervan. 
e) vaststelling en bekendmaking feiten  tijdens een Openbare zitting van 

de Kiesraad. Dag en uur van de zitting worden door de Voorzitter van 
de Kiesraad tijdig bekend gemaakt. De wijze van bekendmaking 
wordt geregeld bij Algemene maatregel van bestuur.  

f) Overhandigen proces-verbaal Verkiezingen – Referendumuitslag aan 
Minister-President, Commissaris van Provincie, Burgemeester. 

g) Publicatie gang van zaken bij Kiesraad rond deze specifieke 
Verkiezingen – Referendum in de Staatscourant. 

h) Eventuele aankondiging door de Kiesraad van een Grondwet-
schending-procedure bij vaststellen van fraude tijdens de 
Verkiezingen – Referendum. 

  
3. De Kiesraad geeft doorlopend uitleg aan het volk over de volledige gang 

van zaken rond de computers die worden gebruikt door de Kiesraad, 
Provincie, Gemeente voor organiseren van Verkiezingen – Referendum; 
voor het verzamelen en afhandelen van stemmingen. Verzuimt de 
Kiesraad deze taak, wordt het voltallige Bestuur van de Kiesraad uit hun 
Arbeidsconstract verwijderd door de Grondwet-rechtbank; zij krijgen een 
gevangenisstraf van 365 dagen of 2000 uur taakstraf.  De Kiesraad 
publiceert de gang van zaken in de Staatscourant. 

 
4. Gezien de Evolutie van Technologie is het nu onmogelijk alle eisen 

gesteld aan technologie te gebruiken tijdens  Verkiezingen – 
Referendum – stemmingen ,  in deze wet te formuleren; de Minister-
President bewaakt de kwaliteit van deze techologie per Algemene 
maatregel van Bestuur. Verzuimt de Minister-President wordt hij of zij 
door de Grondwet-rechtbank uit zijn of haar functie gezet; hij of zij 
krijgt een gevangenisstraf van 365 dagen of 2000 uur taakstraf.  

 
5. De Kiesraad gaat tijdens en na het  uitvoeren van werkzaamheden  

nodig voor een betrouwbare vaststelling van Verkiezingen - 
Referendumuitslag , zo spoedig mogelijk over  tot afhandeling van 
Klachten voorkomend uit deze specifieke Verkiezingen – Referendum. 
Het totale proces rond deze Klachten-afhandeling wordt gepubliceerd in 
de Staatscourant. 

 
6. Bij het eventueel ontstaan van een Grondwet-schending-procedure – 

voorkomend uit en inherent aan een specifieke Verkiezingen – 
Referendum – publiceert de Kiesraad de gang van zaken in de 
Staatscourant. 

 
7. Zetelverdeling Parlement – Provincie – Gemeente; de Grondwet 

Republiek Nederland bepaalt dat de Politieke partijen die de meeste 
stemmen hebben behaald automatisch de Regering vormen; de 
Provinciale Staten vormen; de Gemeenteraad vormen. De Politieke partij 
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met het hoogst aantal stemmen is Partij 1; de Politieke partij met het 
laagste aantal stemmen is de laatste Partij in Tweedekamer, 
Eerstekamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad.  
 
Het is aan de Politieke partijen zelf om aan het volk te bewijzen dat zij 
het stemgedrag van de Burger democratisch verwerken. Zowel intern 
tijdens Voorverkiezingen – Grondwet- Referendum Politieke partij als 
extern tijdens Landelijke Verkiezingen – Referendum.  
Helaas is Planeet Aarde geen perfect functionerend systeem; het is niet 
altijd mogelijk de Kandidaat met de meeste stemmen in zijn of haar 
gewenste Arbeidscontract te plaatsen.  
 
Politieke partijen plaatsen de Kieslijst naast de Verkiezingen – 
Referendumuitslag en leggen aan het volk uit welke keuzes zij moeten 
maken, op welk moment voor welke doelstellingen. 

 
8. Haakt een gekozen Kandidaat af voor een  Arbeidscontract – tijdens het 

verwerken van de Verkiezingen - Referendumuitslag  – kiest de Politieke 
partij een andere Kandidaat van dezelfde Kieslijst voor dat voorkeurs-
arbeidscontract.  

 
a) Tijdens Landelijke Verkiezingen voor Tweedekamer en Eerstekamer 

mag de Politieke partij geen Personen in een arbeidscontract 
benoemen die niet op de Kieslijst hebben gestaan tijdens de 
Verkiezingen – Referendum en op wie het volk dus niet heeft kunnen 
stemmen. 

 
b) Tijdens Provinciale Verkiezingen voor Provinciale Staten mag de 

Politieke partij geen Personen in een arbeidscontract benoemen die 
niet op de Kieslijst hebben gestaan tijdens de Verkiezingen – 
Referendum en op wie het volk dus niet heeft kunnen stemmen. 

 
Tijdens Provinciale Staten-verkiezingen heeft de Burger de kans gekregen op 
elke Politieke partij één stem uit te brengen. Vindt de Burger één van de 
Politieke partijen de Kieslijst 'Prut', brengt de Burger op die partij geen stem 
uit.  
De Politieke partijen geven de gekozen Provinciale Staten vorm door de 
Kandidaten met de meeste stemmen – in een voorkeurs-arbeidscontract – te 
plaatsen. 
 

c) Tijdens Gemeente  Verkiezingen voor de Gemeenteraad  mag de 
Politieke partij geen Personen in een arbeidscontract benoemen die 
niet op de Kieslijst hebben gestaan tijdens de Verkiezingen – 
Referendum en op wie het volk dus niet heeft kunnen stemmen.  

 
Tijdens Gemeenteraad-verkiezingen heeft de Burger de kans gekregen op elke 
Politieke partij één stem uit te brengen. Vindt de Burger één van de Politieke 
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partijen de Kieslijst 'Prut', brengt de burger op die partij geen stem uit.  
De Politieke partijen geven de gekozen Gemeenteraad vorm door de 
Kandidaten met de meeste stemmen – in een voorkeurs-arbeidscontract – te 
plaatsen. 
 

9. In het Zakenparlement, de zakelijk werkende Provincie – Gemeente is 
de kans op het ontstaan van een restzetel tijdens Verkiezingen – 
Referendum minimaal; een eventuele restzetel wordt per loting 
toegekend aan een Politieke partij dankzij de notaris.  

 
10. Het aantal zetels dat verdeeld kan worden onder Politieke partijen 

in de Provinciale Staten is nooit meer dan (vijfenvijftig) 55  zetels. 
 

11. Het aantal zetels dat verdeeld kan worden onder de Gemeenteraad 
in de Gemeente wordt vastgesteld door Burgemeesters – Wethouders – 
Gemeenteraadsleden en is afhankelijk van de grote van de Gemeente. 
Voorwaarde: de Grondwet Republiek Nederland moet uitvoerbaar zijn 
zonder een stortvloed aan Arbitrage-rechtbank-procedures en 
Grondwet-rechtbank-procedres tegen het College van Burgemeesters & 
Wethouders en Besturen van Politieke partijen binnen de Gemeente.  

 
12. Alle Verkiezingen - Referendumuitslagen  worden gedeponeerd bij 

een Databank ingericht voor dit doel. 
 
Artikel  26  Stemmen  
Het doel van de Wet Verkiezingen Referendum is het realiseren van een 
sociaal – politiek klimaat waarin de Burger wekelijk een stem kan uitbrengen 
tijdens een Internet-Grondwet-Referendum of een Internet –Raadgevend-
Referendum.  Mogelijk dankzij de Evolutie van Technologie. 
 
Het doel is de machtsmisbruik en geldverspilling door Politieke partijen en hun 
leden om te zetten in democratie en opruim-macht in de bureaucratie voor de 
individuele Burger. 
 
Het doel is criminaliteit om te zetten in een Fairtrade & Eko-mentaliteit in elke 
burger, die dankzij dit systeem sneller oplossingen krijgt aangereikt voor 
persoonlijke en organisatieproblemen. 
 
Het doel is een voorbeeldfunctie: de Hollandse Grondwet Republiek Nederland 
en de Wet Verkiezingen Referendum maken het voor mensen in 
oorlogsgebieden mogelijk hun eigen zaken te regelen, zonder geweld en 
vernietiging.  
 

1. De Kiesraad bepaalt de datum voor Verkiezingen – Referendum; dit 
wordt dus bij voorkeur een vaste dag in de week toegekend aan 
Kiesrecht en Referendumrecht verdeeld over Landelijk – Provincie – 
Gemeente politiek. 
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2. De Kiesraad werkt met een stempas, kiezerspas, stembiljet. In de 

toekomst wordt de stempas gekoppeld aan een inlogcode voor 
stemming per internet.  De vormgeving van deze kies-documenten is 
vastgelegd in een maatregel van Algemeen Bestuur, ondertekend bij de 
Minister-President. 
a) stempas: uitnodiging van Provincie – Gemeente aan de 

Kiesgerechtigde burger om deel te nemen aan Verkiezingen – 
Referendum.  

De Kiesgerechtigde ontvangt deze stempas uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan 
de Verkiezingen – Referendum. De stempas is alleen geldig in combinatie met 
een geldig identiteitsbewijs. 
De stempas wordt bij het stemlokaal afgegeven in ruil voor een stembiljet, na 
vertoon van het geldig identiteitsbewijs. 
 

b) kiezerspas is een vervanging van de stempas en dient om te 
stemmen in een andere Provincie- Gemeente dan waar de 
Kiesgerechtigde formeel woonplaats heeft. De Kiesgerechtigde levert 
zijn of haar stempas in bij de Gemeente Administratie in ruil voor een 
kiezerspas. De stempas omzetten in een kiezerspas kan tot maximaal 
7 dagen voorafgaand aan de Verkiezingen – Referendum 
plaatsvinden.  

 
Stembiljet is een kieslijst van Politieke partijen en hun Kandidaten die door de 
Kiesraad zijn goedgekeurd voor deelname aan Verkiezingen – Referendum. 
Per Politieke partij staat het aantal verkiesbare Kandidaten op de lijst; 
minimaal 20 en maximaal 50 Kandidaten. De Kiesgerechtigde levert zijn of 
haar stempas of kiezerspas in bij het stembureau – gelijktijdig met vertoning 
van het geldig identiteitsbewijs – en krijgt hiervoorin ruil een stembiljet.  

 
De Kiesgerechtigde brengt bij geheime stemming zijn of haar stem uit in 
een stemhokje; dit is een privacy-ruimte in het stemlokaal. De 
Kiesgerechtigde kiest één of meerdere Kandidaten van haar of zijn keuze 
– afhankelijk van het soort Verkiezingen – Referendum – en maakt met 
een rood potlood de witte stip die gekoppeld is aan de naam van de 
Kandidaat van keuze rood. De witte stip moet volledig rood-gekleurd zijn 
om als geldige stem te kunnen worden beoordeeld door de Kiesraad. 
Vergist de Kiesgerechtigde bij het  kiezen van een Kandidaat en het 
rood-maken van de bijbehorende witte stip, geeft de Kiesgerechtigde dit 
stembiljet terug aan de Voorzitter van het stembureau en krijgt hij of zij 
in ruil een nieuw stembiljet. 

 
Bij een geheime stemming is het maken van een foto van het stembiljet 
in het stemhokje door de Kiesgerechtigde een beetje vreemde zaak; 
zodra het normaal is om per niet-geheim Internet-Verkiezingen – 
Referendum te stemmen zullen de trauma's vanzelf verdwijnen. 
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De Kiesgerechtigde deponeert zijn of haar ingevulde stembiljet in een 
daarvoor aangewezen en verzegelde container in het stemlokaal. De 
Voorzitter van het stemlokaal noteert dat een Kiesgerechtigde zijn of 
haar stembiljet in de container heeft gedeponeerd. 
Maakt de Kiesgerechtigde een fout tijdens het kiezen van één van de 
containers in het stemlokaal voor de ingevulde stembiljetten, blijft dit 
stembiljet wel geldig; de Voorzitter van het stembureau heeft extra 
werk.  
 
Het stembiljet is een neutraal – rechtsgeldig  getekend – document, 
zonder foto's, logo's, of andere Politieke partij aanduidingen. 

 
3. De Kiesgerechtigde moet zich legitimeren tijdens het inleveren van 

stempas, kiezerspas, volmacht-pas; de Kiesgrechtigde maakt het 
mogelijk voor de Voorzitter van het Stembureau de identiteit van de 
Kiesgerechtigde te controleren aan de hand van een geldig 
legitimatiebewijs het hoofd; voorhoofd, haarlijn, oren, ogen, neus, 
neklijn. 

 
4. Na de sluitingstijd van het stembureau gaat de Voorzitter over tot het 

tellen van de stemmen, zoals beschreven in deze wet. 
 
 
Artikel 27     Stemmen bij volmacht-bureaucratie 
De Kiesgerechtigde verwacht niet in staat te zullen zijn in persoon aan de 
stemming deel te nemen en kan bij volmacht stemmen. 
 

1. Schriftelijk verzoek/overdracht stempas/kiezerspas.  De Kiesgerechtigde 
kan zijn of haar stempas of kiezerspas omzetten in een volmacht bij de 
Burgemeester van de  Gemeente Administratie. Dit kan een persoonlijke 
procedure of  een schriftelijke procedure per post of per internet zijn.   
Hij of zij wijst voor het uitvoeren van de volmacht  een gemachtigde aan 
die ook Kiesgerechtigd is en een geldig identiteitsbewijs heeft. Deze 
gemachtigde zal een stembiljet invullen namens de volmachtgever / 
houder van de stempas / kiezerspas tijdens de Verkiezingen – 
Referendum. Deze gemachtigde kan uitsluitend een stem bij volmacht 
uitbrengen als zij of zij persoonlijk ook stemt. 
Personen die hun stempas hebben omgezet in een kiezerspas moeten 
een persoonlijke procedure volgen bij de Gemeente Administratie voor 
het omzetten van hun kiezerspas in een volmacht-pas. Zij gaan naar de 
Gemeente Administratie toe en regelen daar hun zaken. 
 

2. Maximum aantal volmachten. Een Kiesgerechtigde die is aangewezen als 
volmacht-stemmer voor een ander persoon, mag voor niet meer dan 
voor twee andere personen /volmachtgevers een stem uitbrengen 
tijdens Verkiezingen – Referendum. 
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3. Intrekking volmacht.  De volmachtgever is niet bevoegd een eenmaal 
verleende schriftelijke volmacht in te trekken of na het verlenen van 
volmacht in persoon aan de stemming deel te nemen.      Een niet 
gebruikte volmacht pass wordt een ongeldige stem. 

 
4. Volmachtbewijs. De Burgemeester van de Gemeente Administratie geeft 

een volmacht-pas of aan de gemachtigde, uiterlijk één dag voorafgaand 
aan de Verkiezingen – Referendum tijdens een persoonlijke procedure 
bij de Gemeente.   De Gemeente Administratie geeft een volmacht-pas 
af – schriftelijk of per internet – op voorwaarde dat de volmachtgever 
uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan Verkiezingen – Referendum dit 
verzoekschrift heeft ingediend bij de Burgemeester van de afdeling 
Gemeente Administratie; deze volmachtpas wordt ten laatste één dag 
voorafgaand aan Verkiezingen – Referendum verstrekt.   

 
5. Voorwaarden verzoek volmacht. De Burgemeester van de Gemeente 

Administratie belast met het verstrekken van stempassen, 
kiezerspassen, volmacht-passen ontwerpt standaard formulieren welke 
ingevuld door de volmachtgever dienen als 'verzoekschrift voor het 
omzetten van stempas / kiezerspas in een volmacht-pas'.  De 
volmachtgever levert in bij dit verzoekschrift: de stempas / kiezerspas, 
kopie identiteitsbewijs volmachtgever, verklaring van gemachtigde 
waaruit blijkt dat deze Kiesgerechtigde akkoord gaat met het verzoek 
van de volmachtgever; kopie identiteitsbewijs gemachtigde in.  

 
6. Verzoek volmacht buiten Nederland wonende Kiesgerechtigde. Een in 

het Buitenland wonende Nederlandse Kiesgerechtigde kan bij de 
Ambassade van Nederland in het Buitenland een Standaard formulier 
ophalen dat dient als verzoekschrift voor het omzetten van een stempas 
in een volmachtpas. Dit formulier wordt via de Ambassade verstrekt 
door de Burgemeester van de laatste woonplaats waar de Nederlander 
als ingezetene staat geregistreerd.  

 
Computers moeten het mogelijk maken voor de volmachtgever  dit 
verzoekschrift aan te vragen bij de Burgemeester van de Gemeente 
Administratie per internet; de volmachtgever maakt van alle 
documenten die moeten worden ingeleverd bij dit verzoekschrift foto's 
en stuurt deze op naar de Burgemeester van de Gemeente 
Administratie. Het is deze Burgemeester van de Gemeente Administratie 
die zowel de volmachtgever als de gekozen gemachtigde goedkeurt of 
afkeurt voor het afgeven van een volmachtpas.   De volmachtgever kan 
uitsluitend een gemachtigde kiezen die in dezelfde woonplaats 
ingezetene is als waar de volmachtgever staat geregistreerd als laatste 
woonplaats.  Deze gemachtigde is verplicht persoonlijk te  stemmen 
tijdens de Verkiezingen – Referendum waarvoor hij of zij ook optreedt 
als gemachtigde voor een Nederlander in het Buitenland.     
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Een Kiesgerechtigde in het Buitenland krijgt via de Nederlandse 
Ambassade in het Buitenland een stempas, verstrekt door de 
Burgemeester van de Gemeente Administratie van zijn of haar laatste 
woonplaats in Nederland. Bij een Internet- Grondwet-Referendum of 
Internet – Raadgevend-Referendum kan deze stempas niet worden 
ongezet in een kiezerspas of volmacht-pas. De Kiesgerechtigde in het 
Buitenland stemt persoonlijk in de computer in Nederland, die dienst 
doet voor deze specifieke Verkiezingen – Referendum. 

 
7. Redenen afwijzing verzoek volmacht. De Burgemeester van de 

Gemeente Administratie wijst een volmachtverzoek af zodra: de 
stempas / kiezerspas is beschadigd en hierdoor onleesbaar is geworden; 
zodra de aanvrager van de volmacht niet dezelfde  persoon is op de 
stempas / kiezerspas beschreven;  zodra er sprake blijkt te zijn van 
fraude persoonsgegevens – woonplaatsgegevens; zodra de 
aangevraagde gemachtigde niet Kiesgerechtigd blijkt te zijn; zodra blijkt 
dat de aangevraagde gemachtigde persoonlijk niet wil stemmen tijdens 
de Verkiezingen – referendum;   zodra de informatie van de Ambassade 
in het Buitenland niet volgens protocol is weergegeven of gebruikt.   

 
 

8. Beslissing op verzoek volmacht. De Burgemeester van de Gemeente 
Administratie mag tot één dag voorafgaand aan de Verkiezingen – 
Referendum beslissen over het afgeven – weigeren van een Volmacht-
pas.  

 
9. Toezending volmachtbewijs. De Burgemeester van de Gemeente 

Administratie stuurt de volmacht-pas per post naar de gemachtigde die 
de volmacht-stem uitbrengt tijdens de Verkiezingen – Referendum.  

 
10. Geen volmachtverlening in stemlokaal. Er kan nooit een volmacht-

aanvraag worden ingediend bij het Stembureau op de Dag van de 
Verkiezingen – Referendum. Een gemachtigde kan nooit een volmacht-
pas afhalen in het stemlokaal op de dag van de Verkiezingen – 
Referendum. 

 
11. Aanmelding gemachtigde bij stembureau. De Burgemeester van de 

Gemeente Administratie meldt bij het Hoofdstembureau in de Provincie 
– Gemeente welke stempassen / kiezerspassen zijn omgezet in een 
volmacht-pas; welke persoon als gemachtigde een volmacht-stem 
uitbrengt voor een volmachtgever; of de volmachtgever in Nederland of 
in het Buitenland woont; welke Nederlandse Ambassade in het 
Buitenland eventueel betrokken is bij het aanvragen van de volmacht;   
voor hoeveel volmachtgevers een gemachtigde een volmacht-stem 
uitbrengt; tot welke Kieskring de gemachtigde behoort. 

 
Het Hoofdstembureau verstrekt een kopie van alle volmacht-gegevens 
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rond een Kiesgerechtigde en gemachtigde aan het Lokale Stembureau 
waar de gemachtigde wordt verwacht voor het uitbrengen van de 
volmacht-stem.   

 
12. De volmachtgever of de gemachtigde kan bij de Kiesraad een 

formele klacht indienen over de gang van zaken rond  de Burgemeester 
van de Gemeente Administratie, zodra blijkt dat de Grondwet, Wet 
Verkiezingen Referendum niet correct worden toegepast. De Kiesraad 
stuurt een kopie van deze Klacht aan de Burgemeester in kwestie en aan 
het Hoofdstembureau van de Provincie – Gemeente. De Kiesraad handelt 
de Klacht af; stuurt een Besluit over de Klacht naar de volmachtgever, 
de mgemachtigde, de Burgemeester, het Hoofdstembureau.  

 
 
Hoofdstuk V    De verkiezing van de leden van het Europees Parlement 
Artikel 28  Europees Parlement 
 

1. De Politieke partijen presenteren hun Kandidaten voor Verkiezingen 
Leden Europees Parlement  
aan het volk op een Kandidatenlijst bij de Kiesraad. 

 
2. Politieke partijen kiezen hun Kandidaten voor de Kandidatenlijst 

Europees Parlement door middel van een interne Voorverkiezin –
Internet–Grondwet-Referendum, te houden onder alle Partijleden. 

 
3. Politieke partijen leveren de Kandidatenlijst voor Verkiezingen Leden 

Europees Parlement   in volgens de eisen van deze Wet Verkiezingen 
Referendum 2016. 

 
4. De Verkiezingsdatum voor Verkiezingen Europees Parlement worden 

door de Europese Unie vastegesteld; de Kiesraad hanteert deze datum 
voor het organiseren van Verkiezingen Leden Europees Parlement op 
Nederlands grondgebied. 

 
5. De Kiesraad past het Verkiezingssysteem voor het houden van 

Landelijke Verkiezingen Tweedekamer en Eerstekamer – met papier en 
potlood – toe in Nederland. 

 
6. De Kiesraad verwerkt de stemmen van het volk voor Verkiezingen Leden 

Europees Parlement, gelijk aan de verwerking van stemmen van het 
volk tijdens het houden van Landelijke Verkiezingen  Tweedekamer en 
Eerstekamer. De Kiesraad verstrekt tijdens een Openbare zitting een 
proces-verbaal aan de Minister-President waarin staat aangegeven wat 
de Voorlopige Verkiezingsuitslag Verkiezingen Leden Europees Parlement 
is.  De Kiesraad publiceert deze gang van zaken in de Staatscourant. 

 
7. De Kiesraad geeft aan in een proces-verbaal voor de Minister-President 
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wanneer de Openbare zitting voor het bekend maken van de Definitieve 
Verkiezingsuitslag Verkiezingen Leden Europees Parlement zal zijn. De 
Kiesraad publiceert deze gang van zaken in de Staatscourant. 

 
8. De Minister-President en de Landelijke-besturen van Politieke partijen 

wachten met het benoemen van de door het volk gekozen Politici in hun 
Europees Arbeidscontract tot na de bekendmaking van de officiele 
Verkiezingsuitslag  door de Kiesraad tijdens een Openbare zitting. De 
Kiesraad publiceert deze gang van zaken in de Staatscourant. 

 
9. De Minister-President en de Landelijke-besturen van Politieke partijen 

kunnen geen  door het volk gekozen Politici in hun Europees Parlement 
Arbeidscontract benoemen, zodra de Kiesraad aankondigt dat er een 
Grondwet-schending-procedure is gestart tegen de Verkiezingsuitslag 
Verkiezingen Leden Europees Parlement bij de Grondwet-rechtbank.   Zij 
wachten het Grondwet-rechtbank-arrest af en verwerken dit tijdens het 
installeren van door het volk gekozen Politici in hun Europees Parlement 
Arbeidscontract.  De Kiesraad publiceert deze gang van zaken in de 
Staatscourant. 

 
10. De President van de Europese Unie heeft geen autoriteit in 

Nederland inzake Verkiezingen Leden Europees Parlement op Nederlands 
grondgebied.  De Kiesraad publiceert deze gang van zaken in de 
Staatscourant. 

 
Hoofdstuk 6 Overgangsbepalingen Grondwet Republiek Nederlanden – 
Kiesraad 

1. Door deze nieuwe Wet Verkiezingen Referendum 2016 vervallen 
volgende Koningswetten: 
a) Kieswet. 
b) Wet Raadgevend Referendum. 
c) Alle overige Wijzigingswetten inzake Kiesrecht, Referendum blijven in 

stand en moeten worden herschreven door het nieuw gekozen 
Zakenparlement GrondwetRepubliekNL. 

d) Kiesraad krijgt van mij dit Wetsontwerp toegestuurd en kan 
voorbereidingen treffen voor invoeren van het nieuwe Kiesrecht en 
Referendumrecht. 

 
2. Desiree Stokkel is de enige persoon in Nederland ie per decreet de 

Grondwet Republiek Nederland kan invoeren. 
 

3. DesireeStokkel zal slechts 90 dagen aan de macht zijn om de Grondwet 
Republiek Nederland in te voeren, voorafgaand aan nieuwe Landelijke 
Verkiezingen voor Tweedekamer en Eerstekamer. 

 
4. DesireeStokkel zal zoveel mogelijk in de alledaagse praktijk werken 

volgens de Grondwet Republiek Nederland en nieuwe Nationale wetten,  
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zoals de Wet Verkiezingen Referendum. Maar binnen 90 dagen kan zij 
niet corruptie bij Rechtspraak – Parlement – Openbare Diensten – Lobby 
volledig wegnemen; het volk moet dus aanvaarden dat de Nieuwe 
Gekozen Minister-President van Republiek Nederland deze taak zal 
uitvoeren. 

 
Het volk moet eerst een Nieuw Zakenparlement kiezen met een gekozen 
Minister-President voordat het Grondwet-Referendum-recht en het 
Raadgevend-Referendum-recht 100% in werking kunnen treden. 

 
 
Hoofdstuk 7 Koninkrijk der Nederlander wordt Republiek Nederland 
 
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit 4 landen: Nederland, Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba. 
 
Onder de Grondwet Republiek Nederland is het mogelijk de landen en 
gemeenten die nu vallen onder het Koninkrijk der Nederlanden allemaal te 
schalen onder Republiek Nederland. 
Hiervoor is vereist dat de landen  Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 
bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba akkoord gaan met de 
Grondwet Republiek Nederland. 
Aanvaarden zij de Grondwet Republiek Nederland kunnen zij ook de Wet 
Verkiezingen – Referendum aanvaarden… en alle nog komende nationale 
wetten, maatregelen van Algemeen Bestuur, Ministeriele Maatregelen. 
 
Zodra ik – Desiree Stokkel – de Grondwet Republiek Nederland voor het 
Nederlandse volk per decreet heb ingevoerd, ben ik  90 dagen Interim 
Minister-President van Nederland. 
Tijdens deze 90 dagen schrijf ik Nieuwe Verkiezingen voor de Tweedekamer 
en Eerstekamer uit, welke zullen worden gehouden volgens de eisen van de 
Wet Verkiezingen – Referendum. 
 
Het zal niet mogelijk zijn om binnen 90 dagen de bij Nederland behorende 
landen 3 Aruba, Curaçao en Sint Maarten enn 3 bijzondere gemeenten: 
Bonaire, Sint Eustatius en Sabate dwingen de Grondwet Republiek Nederland 
te aanvaarden en uit te voeren.  
 
Dit is een taak van de nieuwe gekozen Minister-President en het nieuwe 
Zakenparlement Republiek Nederland dat er dankzij mijn invoering van de 
Grondwet Republiek Nederland zal komen. 
 
Ik kan niet in 90 dagen de perfecte Rechtstaat Holland,  Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten realiseren. Kan ook niet binnen 90 dagen de perfect 
functionerende  Gemeente-besturen realiseren voor Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba. 



50 

Persoonlijke denk ik dat Aruba, Curaçao en Sint Maarten, Bonaire, Sint 
Eustatius en Sabate alle 6 een Provincie van Republiek Nederland moeten 
worden. 
Huidige Mederlandse Politici hebben geen reden te zeuren over corruptie, 
criminaliteit … enz… omdat de Grondwet Republiek Nederland aan deze 
praktijken een radicaal einde zal maken in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, 
Bonaire, Sint Eustatius en Sabate.  
 
 


