
Wet Vrijwilligerswerk Mantelzorg
Republiek NL – WEVRIJM2017 –

Opruimwet 8

 VN Commissie arbitrage-recht-systemen
Protocol Regime-wijziging zonder

bloedvergieten
UNSG AntonioGuterres

Deze wet  is geschreven door Désirée Elisabeth Stokkel

Grondwet Republiek NL vereenvoudigt bureaucratie en verwijdert 
Misdrijven tegen de Menselijkheid uit onze bureaucratie

Wij, inwoners van Nederland, zijn verenigd in vertrouwen in onze intelligentie & 
eigen-effectiviteit. Zichtbaar en voelbaar in gelijkwaardigheid tussen mensen & 
organisaties onderling. 

Wij bouwen ons land in de Mensenrechten & vrijheden van de Fairtrade & Eko 
economie. 
Technologie is een produkt door de mens ontwikkeld en het inspireert & stimuleert 
ons deze samenleving te bouwen, maar zal nooit over de mens heersen. 

Het land Nederland op Planeet Aarde geven wij door aan de generatie Nederlanders 
die nog geboren zullen worden. Zichtbaar en voelbaar in gelijkwaardigheid tussen 
mens & natuur. 

Van intelligente beschaafde hoog ontwikkelde Burgers in Nederland mag worden 
verwacht dat zij vrijwillig de volledige Grondwet juridisch correct toepassen voor 
probleem-oplossing in hun dagelijks leven. 

Introductie

Deze nieuwe Wet Vrijwilligerswerk Mantelzorg RepubliekNL – WEVRIJM2017 – Opruimwet 8 
herpositioneert Vrijwilligerswerk – Mantelzorg naast de:

1. Grondwet Republiek NL

2. Wet Arbeid Contract Republiek NL -WACR2017-

3. Wet Uitkering Basisinkomen Republiek NL -WUBR2017-

4. Wet Gemeente Belastingloket – WEGBEL2017 –

Vrijwilligerswerk – Mantelzorg worden in regelgeving zoveel mogelijk gelijkgeschaald.

Deze WEVRIJM2017 is aan aanvulling op de Regeling Vrijwilligerswerk in de WW- en wetten inherent aan
deze Regeling: http://wetten.overheid.nl/BWBR0035946/2015-01-01
 
Mentaliteitsverandering Arbeidsmarkt – Politiek:
1. Arbitrage-rechtbank dwingt alle burgers Probleem-oplossend te leven & werken.

2. WACR2017:

a) versoepelt ontslagrecht voor Individuen; 

1. personeelslid kan per direct worden ontslagen met in acht neming van: 
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Arbitrage-rechtbank-procedure + 
WACR2017 Gratis Brutoloon voor minimaal 3 maanden + 
20 uur per week Verplicht Vrijwilligerswerk voor WACR2017 Gratis Brutoloon 

2. MAOV-boete voor bedrijven die te veel Tijdelijke Arbeidscontracten afsluiten

b) beperkt Ziektewet betaling door Werkgever tot 1 jaar voor niet-Bedrijf-gerelateerde Ziekte; 
Gezond-zijn verplichting blijft bestaan voor Werknemer.

c) Arbeidsovereenkomst is minimaal 8 arbeidsuren per week.

3. WUBR2017:

a) bouwt Budget-economie;

1. Lagere administratiekosten voor Organisatie door:

2. Basisinkomen = Uitkeringen + AOW + belasting Schaal 1 NettoBudgetloon 19.981 euro 

3. Vakantiegeld-bureaucratie verdwijnt

4. Vrijwilligerswerk – Mantelzorg

Vrijwilligerswerk moet zoveel mogelijk beperkt worden, nu de Organisatie – Werkgever 
Arbeidsovereenkomsten van 8 uur per week verstrekt, op 3 maanden Proeftijd.

Vrijwilligerswerk mag niet misbruikt worden door Organisatie – Werkgever om Werkgeverslasten te 
ontlopen. In de Budget-economie Republiek NL is de bureaucratie goedkoper voor de Organisatie.

Mantelzorgers moeten een meer transparante juridische positie krijgen, naar de WUBR2017 – 
WACR2017- WEGBEL2017.

Artikel 1 Regime-wijziging zonder bloedvergieten  (standaard wetsartikel voor elke wet 
Republiek NL)

Dictatuur Nederland is per 18november2016 omgezet in Republiek Nederland door
DésiréeElisabethStokkel.

Dictatuur Nederland is ontstaan in de periode van 1mei2007 – 2juni2014, en duurt voort tot
18november2016, volgens de letter van de Wet – Handvest van de Verenigde Naties –
Mensenrechtenverdragen.

DésiréeElisabethStokkel is gedwongen haar leven te verdedigen – tegen georganiseerde ‘Genocide per
Bureaucratie’ op haar lichaam – en als eerste Nederlandse vrouw een  Internationaalstrafhof tegen
Nederland te starten. 

De nationale Rechtspraak in Nederland is 100% corrupt en laat dossiers van
rechtzaken verdwijnen op verzoek van Leden van de Staten-Generaal in Nederland.
In Nederland mag een  burger geen dictatoren-gedrag van Leden van de Staten-Generaal en of de
Koninklijke Familie stoppen bij de Rechtbank.

Burgers in de Nederlands worden beschadigd en gedood voor de lol van de Leden van de 
StatenGeneraal, de Rechters bij de HogeRaad en Rechtspraak, de Clingendael – Onderzoeksraad – NIOD 
lobby, de Advocatenorde en Raad voor Rechtsbijstand, plus Koningin Beatrix – Koning Willem-Alexander 
en Europese Unie en VNSG Bankimoon.

De Navo houdt Genocide per Bureaucratie in de Nederlands ook moedwillig in stand, ondanks dat dit
verboden is volgens het Handvest van de Verenigde Naties.

Op 2juni2014 is DésiréeElisabethStokkel a ICC-rechtzaak tegen Koning Willem-Alexander gestart
omdat hij bewijst het Volk te beschermen tegen a leven in Dictatuur de Nederlands.

http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.koningshuis.oranje.eo.blauwbloed.nos.d
nb.hijos.rchtspraak.advocatenorde.2juni2014.pdf
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Volgens de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden ondertekent de Koning de wetten & verdragen
die rechtsgeldig zijn in Nederland. Zodra de Koning weigert deze Grondwet toe te passen – en weigert de
Mensenrechtenverdragen uit te voeren – en dus weigert het Volk te beschermen tegen dictatoren-gedrag
van alle Leden van de Staten-Generaal en de Rechtspraak, is Nederland a 100% dictatuur.

DésiréeElisabethStokkel claimt het arbeidscontract InterimMinisterPresident voor NL per 18nov2016 bij
dictatoren MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander.

Deze claim stroomt via de Verenigde Naties Secretaris-Generaal AntonioGuterres die per 1januari2017
aan zijn VNSG-arbeidscontract begint en aan alle ambassadeurs.

http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/embassy.icc.labourcontract.primeminister.re
publicnl.constitution.kremlin.unsg.japan.myanmar.trump.2016.pdf

DésiréeElisabethStokkel heeft op 18nov2016 de GrondwetRepubliek Nederland per decreet ingevoerd.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

Alle burgers in Nederland kunnen – moeten de Republiek Nederland bouwen zoals vastgelegd in de
GrondwetRepubliekNL, vanaf18nov2016.

Doelen:

a) Toegang tot Recht voor Iedereen.

b) Transparant, eenduidig en goedkoper maken van rechtsysteem.

c) Fairtrade & eko handel bedrijven zonder dictatoren-spelletjes van de Staten-Generaal die 
handel saboteert.

d) Verminderen van criminaliteit plus voorkomen van terrorisme-aanslagen in Europa.

e) Stoppen van georganiseerde moord op burgers ontworpen en uitgevoerd door Staten-
Generaal + EU + Internationaalstrafhof + Rechtspraak + Advocatenorde + Lobby.

f) Voorkomen van een EU-oorlog met Rusland en Turkije.

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

h) Probleem-oplossende internationale samenwerking.

Het Internationaalstrafhof bewijst in haar correspondentie aan mij geadresseerd dat het ICC weigert het
Handvest van de Verenigde Naties – het Statuut van Rome – Mensenrechtenverdragen toe te passen
tijdens het beoordelen van dossiers die door rechtenloze burgers – en slachtoffers van dictatorengedrag
van nationale Rechtbanken – worden ingediend bij het ICC.

ICC negeert alle klachten van mij – deze slachtoffers – en dwingt mij / hen zich te laten folteren –
doden.

Mijn correspondentie – emails bewijzen dat het ICC de Nederlandse Staten-Generaal, het Koninklijkhuis,
de Rechtspraak en Advocatenorde, de Politie en Europol, de Coördinator Terrorismebestrijding en de
Navo misbruikt voor het beschadigen en vernietigen van slachtoffers die terecht een ICC-rechtzaak
starten tegen hun nationale dictatoren.

Het ICC-Personeel foltert – doodt burgers op verzoek van de Nederlandse Staten-Generaal en
Koninklijkhuis en bovengenoemde organisaties.

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

Artikel 2   WEVRIJM2017 als aanvulling op Regeling Vrijwilligerswerk WW

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, moet aanvaarden dat door het invoeren van de 
Budget-economie Republiek NL en de WACR2017 – WUBR2017 – WEGBEL2017 het Vrijwilligerswerk in 
Nederland een nieuwe Definitie heeft. 
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Voor 1januari2020 moet de nieuwe vaste betekenis van Vrijwilligerswerk zijn bepaald binnen 
het UWV en Gemeente.

1. WACR2017: in ruil voor drie maanden WACR2017 Opzeg-termijn Gratis Brutoloon ontvangst door
de Werknemer, – uitbetaald door de Werkgever – moet de Werkloze voor dit Gratis Brutoloon 
verrichten: 
20 (twintig) uur Arbeid, of 20 (twintig) uur Vrijwilligerswerk, of Mantelzorg, Studie, Vastzitten in 
Rechtzaken. Of een Taakstraf.

2. Deze WACR2017 arbeidsplicht voert de burger uit naast de arbeidsplicht – sollicitatieplicht 
inherent aan de Werkloosheidwet en de Participatiewet. 
Het UWV en de Gemeente kunnen een boete opleggen aan de werknemer die weigert betaalde 
arbeid – vrijwilligerswerk – te verrichten, gelijk aan het bedrag dat de burger ontvangt dankzij 
de WACR2017 Opzegtermijn-plicht ‘Gratis Brutoloon’. 
Deze boete wordt betaald aan het UWV – Gemeente Belastingloket. 

De vrijwilliger moet kunnen bewijzen dat hij of zij vrijwilligerswerk verricht: organisatie 
verklaring, website, uitzendbureau, reclassering. 

3. Erkende mantelzorg wordt aanvaardt als vrijwilligerswerk. 

4. Een Taakstraf kan worden benut voor deze vorm van arbeidsplicht. 

5. Vastzitten in een Rechtzaak, mag worden gezien als arbeid. 

Artikel 3 Boete WACR2017 onder WEVRIJM2017

1. Een persoon die van de Organisatie – Werkgever de WACR2017 Opzeg-termijn ‘Gratis Brutoloon’ 
ontvangt krijgt van het UWV – Gemeente een boete opgelegd, bij het niet uitvoeren van de 
plichten die voor de Werknemer / Werkloze gelden voor het ontvangen van deze WACR2017.

2. De UWV – Gemeente WACR2017 boete voor Werklozen: 100% Bedrag ontvangen dankzij 
WACR2017 Opzeg-termijn Gratis Brutoloon, inleveren bij het Gemeente Belastingloket.

3. UWV- Gemeente leggen in de Gemeente-Verordening WUBR2017 vast onder welke 
omstandigheden de WACR2017 boete voor Werkloze wel of niet wordt opgelegd. 

WACR2017
De Werkloze is verwijderd uit de Arbeidsovereenkomst, maar heeft wel Bestaanszekerheid dankzij:

 BI- Boddie 400 euro. Arriveert altijd op de bankrekening.
 BI-Woontoeslag 300 euro, onder Inkomenseisen – Vermogenseisen. Tot aan 3 jaar werkloosheid 

Koopcontract Huis voor Woonvergunning.
 BI-Koopkracht-reparatie 800 euro onder Inkomenseisen – Vermogens.

In de Budget-economie komt de Werkloze dankzij het Basisinkomen minder snel in financiële problemen 
en of betalingsachterstanden terecht. In ruil hiervoor moet de burger ‘wel iets doen’ namelijk: privé 
zaken goed uitvoeren.  
Iedereen die zin heeft in 365 Dagen Taakstraf onder Electronisch toezicht   kan dit krijgen.

Artikel 4  WEVRIJM2017 en Belastingdienst
1. De Organisatie en de Vrijwilliger  sluiten een Vrijwilligersovereenkomst.

2. Bestaande regels van Belastingdienst blijven op volgende delen voortbestaan:
In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding:
a) U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent 23 jaar 

of ouder.
b) U krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per 

maand en € 1.500 per jaar.
c) Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
d) U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. En u bent jonger 

dan 23 jaar. 
e) U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per 

maand en € 1.500 per jaar.
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f) Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
g) U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en 

het tijdsbeslag van het werk.
h) U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
i) Dan mag de vergoeding maximaal € 150 per maand en € 1.500 per jaar zijn. Deze 

maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

3. Vrijwilligersvergoeding en Basis-inkomen.
De Vrijwilliger mag een maximaal bedrag van 150 euro per maand en 1500 euro per 
jaar ontvangen en behouden naast het Basisinkomen.

De Vrijwilligersvergoeding kan wel verrekend worden met 25% Loon uit Arbeid met een 
maximum bedrag van 200 euro per maand en 2400 euro per jaar.

Let Op! 
Bijklussen naast het BI-inkomen is altijd maximaal 200 euro per maand of 2400 euro 
per jaar, per persoon in het Huishouden geregistreerd bij de Gemeente Administratie. 

Verdien je met Vrijwilligerswerk 1500 euro per jaar, is dit prima.
Bovenop deze 1500 euro kan je nog maximaal 900 euro per jaar behouden voor Loon uit Arbeid. 
Elk bedrag aan inkomen boven de 200 euro per maand per persoon wordt verrekend met BI-
koopkracht-reparatie.

Een persoon die meer dan 800 euro inkomen Loon uit Arbeid heeft, ontvangt geen BI-
koopkracht-reparatie meer, maar komt wel in aanmerking voor BI-werkbonus Belasting Schaal 2 
= hoger netto inkomen dan 19.981 euro per jaar.

De Vrijwilligersvergoeding wordt bij het Basisinkomen opgeteld en vormt samen Belasting Schaal
1,  Netto inkomen tot  19.981 euro per jaar.
Belasting Schaal 1 heeft geen Aftrekposten, dus reken jezelf niet rijk.

BI-toeslagen worden toegekend vanaf Belasting Schaal 1; hiervoor gelden Inkomenseisen – 
Vermogeneisen, vastgelegd in Gemeente-verordeningen.

4. Wat gebeurt hier?
Bureaucratie is transparanter, eenvoudiger te berekenen en waardevaster nu wij rekenen vanaf 
het Nettobudgetloon.  

Artikel 5 Mantelzorg slavernij-vrij

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wijzigt:
1. Interne Mantelzorgvergoeding: 

Een persoon die  formeel geregistreerd staat als  Mantelzorger en 20 uur of meer uren per week 
Mantelzorg aan een Partner / Kind / Huisgenoot verleent binnen het Huishouden  –  en woont op 
het adres van het Huishouden geregistreerd bij de Gemeente Administratie –   ontvangt voor 
deze dienst  de maximale Vrijwilligersvergoeding van 150 euro per maand en 1500 euro per 
jaar: Netto-inkomen.

2. De financiële administratie voor de Mantelzorger wordt gelijk geschaald met de financiële 
administratie voor de Vrijwilliger. 

3. Zorgverzekeraars – Gemeenten publiceren een  Mantelzorgvergoeding per uur, welke aan de 
Mantelzorger wordt uitbetaald per maand.

4. De Mantelzorger ontvangt persoonlijk de Mantelzorgvergoeding op zijn of haar bankrekening; 
dus ook van de Zorgverzekeraar – Gemeente  – Overigen. 

5. De Mantelzorgvergoeding  in de vorm van Netto-inkomen staat in Belasting Schaal 1, naast het 
Basis-inkomen, welke is toegekend voor het aantal personen in het Huishouden geregistreerd bij 
de Gemeente Administratie.

6. Externe Mantelzorgvergoeding: 
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Het staat Zorgverzekeraars – Gemeenten – Overigen vrij om een Externe Mantelzorgvergoeding 
uit te betalen aan een Mantelzorger die geen Partner/ Kind/ Huisgenoot is  binnen het 
Huishouden geregistreerd bij de Gemeente Administratie, dat voor de Mantelzorg in aanmerking 
komt. Dit is een keuze, geen plicht.
Ook hier ontvangt de Externe Mantelzorger de vergoeding op zijn of haar bankrekening en wordt 
dit bedrag verrekend met BI-Koopkracht-reparatie. 
De hoogte van dit Bedrag en de Voorwaarden voor het ontvangen dan de  
Externe Mantelzorgvergoeding worden in de Gemeente-verordening vastgelegd. 

Ook voor de Mantelzorgvergoeding geldt:

Bijklussen naast het BI-inkomen is altijd maximaal 200 euro per maand of 2400 euro 
per jaar, per persoon in het Huishouden geregistreerd bij de Gemeente Administratie. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/2014-07-16

https://www.mezzo.nl/uploads/content/file/Zorgverzekering%20Mantelzorg%202016.pdf

Gemeente – Zorgverzekeraar – Mantelzorger belangenbehartigers – Overigen komen met een nieuw 
systeem voor  Mantelzorgvergoeding – een bedrag  toegekend per uur – vastgelegd bij de 
Zorgverzekeraar en in de Gemeente-verordening WUBR2017.

Alle wetten inherent aan Mantelzorg worden voor Republiek NL voor 1januari2020 aangepast voor het 
uitbetalen van de Mantelzorgvergoeding. 

Het is verboden voor Zorgverzekeraars met Gemeente een deal te sluiten voor het ontduiken van de 
Belasting plicht:  

‘Bijklussen naast het BI-inkomen is altijd maximaal 200 euro per maand of 2400 euro per 
jaar, per persoon in het Huishouden geregistreerd bij de Gemeente Administratie’. 

Zorgverzekeraar en Gemeente mogen geen differentiatie-schema in de Mantelzorgvergoeding aanmaken 
om de Belastingaangifte van de Mantelzorger  te misbruiken voor het laag houden van het door 
Instanties te betalen bedrag aan Mantelzorgvergoeding. 

Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door  
DésiréeElisabethStokkel op 3maart2017.

En is opgestuurd aan:

Dictator MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander van het Ministerie van Algemene Zaken
–  Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag,   op 3maart2017.  

VNSG AntonioGuterres van de Ambassade van  Portugal in DenHaag  voor verwerking in de VN 
Commissie Arbitrage-recht-systeemen, de VN algemene vergadering en de VN veiligheidsraad,  
Zeestraat 74, 2518 AD Den Haag. 

Ambassadeurs – Organisaties ontvangen deze wet  per email. 

DésiréeElisabethStokkel 
Donkerelaan 39
2061jk Bloemendaal-nh
Nederland. 
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