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Kabinetsformatie – Regeerakkoord – Republiek NL 17maart2017.

ICC Prosecutor Fatou Bensouda, ICC President Silvia Fernández de Gurmendi ,
UN Secretary Antonio Guterres, Dictator Markrutte, Embassadors,
Kabinetsinformateur Edith Schippers,
UNSG AntonioGuterres, Dictator Markrutte, Ambassades,
Dictator Edith Schippers VVD wordt dus de Gedoog MinisterPresident van Koninkrijk
Nederland.
Er ligt een Internationaal Strafhof rechtzaak tegen Edith Schippers voor het afbreken van de
Rechtspraak en het moedwillig de doden van de MH17-passagiers.
Via leugens over mijn dossier.
Volgens de letter van de wet is Nederland een Republiek sinds 18nov2016.
De Elite-moordenaarsclub NL ontkent dit, terwijl het buitenland deze rechtspositie wel erkent.
Geregeld via de Ambassade Portugal, UNSG Antonioguterres.
Bewijs op mijn website http://www.desireestokkel-nl.net/
En op CD.
Arbeidscontract InterimMinisterPresident
Ik – DésiréeElisabethStokkel – eis dat ik per omgaande het Arbeidscontract
InterimMinisterPresident ontvang, op voorwaarden geregeld in de brief van
18nov2016.
Ik – DésiréeElisabethStokkel – eis dat alle wetten die ik voor Republiek NL per
decreet heb ingevoerd vanaf 18nov2016, per direct in de Staatscourant worden
gepubliceerd.
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1. De tekst van de wetten mag niet worden gewijzigd.
2. De taalfouten mogen niet worden gecorrigeerd.
Deze Republiekswetten draaien fulltime binnen de Ambassades – Organisaties.

Ook wil ik per direct the Schikking & Schadevergoeding ontvangen, voor mijzelf en
het verhogen van de nationale veiligheid in Nederland.
Terroristen observeren NL en zien nu dat Holland – alweer een nieuw 100% crimineel
parlement heeft, dat het Internationaal Strafhof misbruikt als dekmantel voor moord –.
Deze Verkiezingen 15maart2017 zijn nog rampzaliger; terroristen kunnen nu via politieke
partijen in het parlement ‘zichzelf opkrikken tot goed betaalde ambtenaar in NL en van
binnenuit de economie afbreken’.

Als Dictator Markrutte
mij in een veel eerder stadium
een Schikking & Schadevergoeding had uitbetaald,
had ik nooit zo machtig kunnen worden
als ik vandaag ben…
Dictatoren in Nederland
hebben niet de intelligentie
om
zichzelf
als Dictator aan de macht te houden….
Zij hebben niet de intelligentie om Holland te beveiligen.
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/embassy.icc.labourcontract.primeminister.republicnl.constit
ution.kremlin.unsg.japan.myanmar.trump.2016.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.ministeriedefensie.republieklnlcommandant.marine.landmacht.ma
rechausse.bevel..18nov2016.pdf

http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.ministrydefence.commandors.nl.dictatorship.un
sg.antonioguterres.embassy.12dec2016.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.korpsleider.erikakerboom.politie.rechtspraak.grondwetrepublieknl.
embassy.unsg.guterres.2016.pdf

http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.personnel.imprisoned.for.warcrimes.nl.lies.torture.murd
er.victim.terrorism.23nov2016.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.electoralcouncil.nl.members.warcrimes.unsg.antonioguter
res.embassy.nov2016.pdf
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http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.bloemendaal.arbeidscontractinterimministerpresident.a
mbassades.markrutte.defensie.14dec2016.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/unsg.antonioguterres.nl.interimprimeminister.desireestokkel.transitio
n.28dec2016.pdf

http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/japan.embassador.leave.holland.quilty.torture.murder.dutc
hnationals.icc.2017.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/letter.mh17.ukraine.malasya.kremlin.minaz.icc.unsgantonioguterres.2
2feb2017.pdf

Deze brief aan de Kabinetsinformateur bepaalt het Regeerakkoord 2017 voor de
transformatie van Koninkrijk NL in Republiek NL, geschreven door
InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel.
Vele burgers – organisaties
internationaal
weten inmiddels
dat ik
volgens de letter van de wet
de InterimMinisterPresident voor NL ben,
sinds 18november2016.
Nederland heeft een nieuwe Grondwet Republiek NL,
sinds 18nov2016.
Ik – InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel – zal volbrengen wat ik het Republiekvolk heb beloofd. Ik blijft IMP, blijf nieuwe Republiekswetten schrijven en blijf deze per
decreet invoeren via UNSG AntonioGuterres.
Er komt vanzelf wel een dag dat het volk de nieuwe – veel lichtere – Republiek bureaucratie
heeft gebouwd, in de Grondwet Republiek NL.
Koninkrijk NL is dan verdwenen.
BREXIT wordt gebouwd in de Republiek Nederland,
terwijl
de Kabinetsformatie-onderhandelingen
gaande zijn
in een Wereld vol 100% leugens...
De nieuwe eenvoudige bureaucratie Republiek NL
wordt gebouwd,
terwijl de politieke partijen
in het parlement
een achterhaalde Koninkrijk NL bureaucratie
bouwen
voor het Kabinet Schippers I-VVDIII
Al het gemanipuleer
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dat nu tijdens deze Kabinetsformatie plaatsheeft
is al vier maanden lang
achterhaald
door een
nieuwe juridische waarheid & werkelijkheid.
Volk – organisatie,
internationaal,
zijn al bezig
Holland ROBOT-proof & BREXIT-proof
te bouwen.
Dankzij het Arbitrage-recht-systeem
kan elke Individuele burger
ZELF
het nieuwe politiek & juridisch systeem
bouwen – claimen – verankeren in
Gemeente – Provincie – Landelijk – Internationaal.

Regeerakkoord 2017
‘ 1-Persoons-toko SELLUFF DOENN...’
Om chaos en geldverspilling te beperken.

Media
De media kiest er voor om ‘kosten wat het kost’ de Elite-moordenaarsclub aan de macht te
houden, terwijl een deel van het volk nu al bezig is met het bouwen van de Republiek NL in
de Geheime Gevaarlijke Dubbele Lobby in Holland.
Het volk zal alles zelf moeten doen:
1. Ministeries opschonen
2. Ambassades opnieuw uitvinden
3. Rechtspraak opschonen
4. Belastingdienst herinrichten
5. Nieuwe Republiekswetten invoeren voor een kleinere bureaucratie & BREXT
6. EU- VN bijsturen
7. Media dwingen de waarheid te distribueren

Wie wordt de nieuwe MinisterPresident?

‘Wie er ook Minister President wordt na 15maart2017,
tegen deze machthebber ligt een ICC-rechtzaak…
voor het misbruiken van mijn dossier
als dekmantel voor folteren – moord op burgers’.
Tegen alle nieuwe Parlementsleden die worden
geïnstalleerd onder Kabinet Schippers I VVDIII,

4

start ik een ICC-rechtzaak voor het organiseren
van folteren – moord op het Nederlandse volk.
Voor het liegen over de MH17-daders.
Geheime – Gevaarlijke – Dubbele Lobby
Er bestaat een gevaarlijke Geheime Dubbele Lobby sinds 1mei2007, de dag dat IK tegen Nederland een
Internationaalstrafhof-rechtzaak ben gestart.
Terwijl het NL volk slaapt en met carnavalsgedrag haar zaken regelt, bestuderen criminelen de
criminele werkwijze van Rechtspraak- Parlement – Koningshuis – Lobby – Internationaal Strafhof
– Ambassades – EU – VN… Criminelen zetten hun kennis om in meer nieuwe vormen van
criminaliteit – terrorisme – oorlog.
Machthebbers weigeren deze gang van zaken te stoppen; weigeren het volk Recht op Recht te
waarborgen.
Natuurlijk zijn alle machthebbers in Holland op de hoogte van de ICC-rechtzaak tegen NL.
En. vooral ook de gevaarlijke lobby, nu zij deze zelf hebben gebouwd.
Deze Geheime Lobby heeft rampen veroorzaakt;
1. Verval van de economie.
Veel burgers zijn nog altijd werkloos; hypotheken staan nog altijd onder water.
Huishoudens kunnen niet alle rekeningen betalen doordat hun inkomen te laag is.
Totaal ‘knettergek & zwakbegaafd worden wij door de Overlading van de Bureaucratie’.

2.

De corruptie tussen Rechtspraak – Advocatenorde – Rechtenonderwijs – Ombudsman –
Klachteninstituten – Parlement – Koningshuis heeft het Probleem-oplossend vermogen
van de Hollandse burger dramatisch afgebroken. Zeer ernstige problemen in een gezins
– of zakenleven worden met te veel carnavalsgedrag ‘in niet zo goede banen geleid’.

3.

MH17 vliegtuig crash boven Oekraine.
Dit onderzoek wordt door de Geheime Dubbele Lobby – vooral onder bestuur van
Koning Willem-Alexander en dictatoren Kabinet Markrutte – omgezet in een
volkstoneelstuk.
De echte MH17-waarheid begint bij het ICC – Parlement – Koningshuis – EU – VN.
Zouden deze machthebbers niet hebben gelogen over het ontbreken van Recht op Recht
in Holland, had het volk zichzelf Sociaal Intelligenter kunnen maken.
Dan had het volk zichzelf beter kunnen beschermen tegen het leven in dictatuur
Nederland.
Momenteel bespreken MH17-families of zij mij als InterimMinisterPresident
zullen uitnodigen voor het openen van het Bos op 17juli2017.
Rijdt er een bus naar het Bos?
Er ligt een ICC-rechtzaak tegen Koning Willem-Alexander sinds 2juni2014, voor het feit
dat hij bewijst aan mij – en het volk – dat hij weigert het parlement te dwingen de
Grondwet – VN Handvest – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen uit te voeren.
Koning Willem-Alexander ondertekent wetten voor een parlement dat het volk en de
economie bewust afbreekt voor ‘politieke dictatoren toneelstukjes in de media’.
Ik – DésiréeElisabethStokkel – had dus al op 2juni2014 het arbeidscontract
InterimMinisterPresident kunnen claimen.
Dit heb ik niet gedaan; ik ben de Grondwet Republiek NL gaan schrijven en heb deze
rond gestuurd in de Geheime Dubbele Lobby; mijn Grondwet geeft elke Individuele
burgers Opruim-macht.
Op 18november2016 grijp ik de Macht in NL – EU – VN en claim ik het
arbeidscontract via de nieuwe VNSG AntonioGuterres.
Ik voer de GrondwetRepubliek NL in per decreet en schijf nieuwe
Republiekswetten, welke ook per decreet worden ingevoerd.
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De Geheime Dubbele Lobby wordt zichtbaarder:
1. Turkije Erdogan wil plotseling ook per decreet het land besturen.
Hij schrijft een 100% Slaven-grondwet voor Turkije en denkt aan mij:
‘Stokkel wil Faitrade en Referendumrecht’. Oké, ik geef het Turkse volk een
Referendum over een nieuwe Slaven-grondwet…..

2.

De Balkan-landen hebben mijn Grondwet en Immigratiewet- Republiek NL gelezen.
Maar, zij voeren deze wetten ‘gemakzuchtig’ in. Zij sluiten de grenzen voor
Immigranten en willen hen in de gevangenis zetten.
Jaaaaaaa….InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel sluit de grenzen ook
en zet Immigranten ook in de cel, maar wel in een juridisch correcte constructie.
Vanaf 18nov2016, moeten alle Asielzoekers in NL bewijzen dat zij in hun Thuisland
alle mogelijke Gerechtelijke Procedures hebben gevoerd tegen hun Landsbestuur,
voordat zij als vluchteling / asielzoeker naar Holland afreisde.
Ook moeten zij naar het Internationaal Strafhof zijn gegaan voor het herstel van
hun Rechtspraak in het Thuisland, als het nationale bestuur faalt een leven in een
Rechtstaat te waarborgen.
Alle landen op Aarde zijn lid van de Verenigde–Naties, wat impliceert dat elk land
een Landsbestuur zonder Geweld moet gegeven aan het volk.
Republiek NL zet alle criminele vluchtelingen / asielzoekers in de cel, zodra zij geen
identiteitspapieren hebben en geen rechtzaken hebben gevoerd in hun Thuisland.
Deze personen kunnen kiezen: of per direct Holland verlaten of de rest van je leven
in het Gevangenisdorp wonen.
Vanaf 18nov2016 gelden voor Vluchtelingen / Asielzoekers dezelfde gedrags-eisen
als voor Hollanders gelden; wij moeten ook naar de Rechtbank voor Probleemoplossing. Hollanders die voor de lol een oorlog starten worden ook in de cel gezet.

De Geheime Dubbele Lobby in NL
bouw ik persoonlijk uit
in het openbaar
via Organisatie – Ambassades.
Ik wil dat burgers – organisaties
vanuit hun 1-Persoons-toko
in hun huis – dorp – stad – provincie
starten met
het Opruimen van de bureaucratie in hun leven.
En, natuurlijk de Geheime Dubbele Lobby zichtbaar maken,
om alsnog tot Probleem-oplossing te komen.
Het volk moet eisen
dat
de vriendjespolitiek – het organiseren van het beschadigen en
vernietigen
van burgers
door Rechtspraak – Parlement
stopt.
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Mogelijk door:

◦

Elk dossier thuis of in de organisatie te bouwen vanaf de GrondwetRepubliek NL +
nieuwe Republiekswetten.

◦

Door een deel van de ICC-rechtzaak tegen NL toe te voegen aan het persoonlijk
dossier tijdens gesprekken in de bureaucratie en / of het starten van een Rechtzaak.

◦

Elke burger heeft de plicht om de 1-Persoons-toko te herbouwen in een nieuwe
Rechtstaat die wel Recht op Recht waarborgt voor elk individu.

◦

Elke burger – organisatie heeft de plicht te eisen bij Rechtspraak dat zij het
Arbitrage-recht-systeem invoeren voor gedwongen Probleem-oplossing voor
Conflict-beëindiging.

◦

Elke burger moet vanaf 18nov2016 een juridisch correcte Probleem-oplossing voor
Conflict-beëindiging inleveren bij elke Klachtencommissie – Rechtzaak.

◦

Elke burger kan / moet dus zelf de Evolutie van Sociale Intelligentie bouwen en
opeisen binnen Rechtspraak – Parlement – Ambassades – Lobby – EU – VN.

Grondwet – wetten – verdragen rechtsgeldig vanaf 18nov2016 Republiek NL
http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraa
d.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.verkiezingen.referendum.2016.pdf

http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.rechtsysteem.republieknl.april2016.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.eu.naast.republieknlopruimwet.1.unarbitrationcommiss
ion..2016.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.vrijwilligerswerk.mantelzorg.republiek.nl.-wevrijm2017opruimwet.8.pdf

http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.uitkering.basisinkomen.republieknl.2017.wubr.opruimwet.7..pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.gemeente..belastingloket.republieknl.2017.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.ambassadeur.uitwijzen.republieknl.waur2017.opruimwet6..pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.arbeid.contract.republiek.nl.wacr2017.opruimwet.5.pdf
http://www.desireestokkel-
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nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.365dagen.taakstraf.grondwet.rechtbank.republieknl.2017.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.politie.republieknl.opruimwet.4.jan2017.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.vrijwillige.castratie.sex.freaks.politie.republieknl.2017.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.verdrag._europese.octrooien.opruimwet.3.republicnl.jan2017.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/mindefensie.taken.opruimwet.2.republieknl.uncommissie.arbitrage.ja
n2017.pdf

http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/vreemdelingenwet.republieknl.interimministerpresident.vnc
ommissie.arbitrage.jan2017.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/protocol.verdrag.arbitrage.recht.probleemoplossende.rechtvaardighei
d.unsgantonioguterres.2016.pdf

http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/verdrag.arbitratie.probleem.oplossende.rechtvaardigheid.d
ec2016.pdf
http://www.desireestokkell.net/uploads/5/6/2/4/56243847/vreemdelingenwet.internationaalstrafhof.2015.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.btw.afschaffen.republiek.nl.webtw2017.opruimwet..pdf

Wat zal er nog geregeld worden?

1. Het volk kan nu per 1januari2018 een deel van de bureaucratie vereenvoudigen door
de wetten Republiek NL in te voeren en op te eisen bij het Dictatoren Parlement dat
aan de macht komt na 15maart2017.
2. Het parlement zal – hoe dan ook – gedwongen worden in de juridische realiteit van het
volk te leven. Ook als de Kabinetsformatie 6 maanden duurt.
Brexit
Het succes of falen van BREXIT wordt bepaald door de kwaliteit van de Rechtstaat Nederland,
naast de corruptie van het Internationaal Strafhof en Internationaal Gerechtshof.
BREXIT-landen werken ook met de Grondwet Republiek NL + Republiekswetten.
WEGBEL2017 – WACR2017 – WUBR2017 – WEBTW2017 – ….
Het afschaffen van het BTW-systeem voor het uitbouwen van het Accijns-systeem zal de
dagelijkse realiteit zijn.
BREXIT-landen zijn niet wettelijk verplicht te investeren in NL; doen zij dit wel, zullen zij de
kleinste – eenvoudigste – bureaucratie kiezen.
Hoe betrouwbaarder de Rechtspraak, hoe probleem-lozer BREXIT tot stand komt.

8

Als het Hollandse volk de Rechtspraak dwingt het Arbitrage-rechtsysteem te starten, zal
BREXIT redelijk pijnloos en goedkoop ontstaan.
Verdragen als TTIP - CETA – Patent Convention worden ook pijnlozer ingevoerd, als alle
landen werken met het Arbitrage-recht-systeem.
Hoe korter de Geheime Gevaarlijke Dubbele Lobby duurt in Holland,
hoe succesvoller BREXIT zal zijn.

Regeerakkoord Republiek Nederland 17maart2017
Opruim-plicht voor 1-Persoons-toko burger
Nederland is in transformatie van Koninkrijk NL in Republiek NL.
Van dictatuur in rechtstaat voor elk individu.
Holland staat losser van de EU
De EU is een Wetten & Verdragenbank.
1.

Vanaf 1januari2018 ontvangt de EU 150 euro per volwassene vanaf 18jaar en ouder.

2.

Vanaf 1januari2018 stopt het parlement 125 euro per volwassene vanaf 18 jaar en oude in het
nieuwe NL – EU – Investeringsfonds Noodsituaties, voor hulp van Holland aan het Buitenland in
nood.
Dit fonds is een openbare website, waar burgers medezeggenschap krijgen over het Project in
Nood dat door Holland gerealiseerd moet worden.
Hollandse wetten worden opgestuurd naar de EU Wetten & Verdragen bank voor synchronisatie
met de nationale wetten van andere landen.

3.

Zakenparlement inrichten
Het Hollandse Zakenparlement – Zakenoverheid – moet worden gebouwd conform de Grondwet
Republiek NL en nieuwe Republiekswetten.
Nu Holland een dictatuur is, zal de individuele burger dit moeten opeisen via het Arbitragerechtsysteem.
Volgens de Grondwet Republiek Nederland moet de Verkiezingsuitslag als volgt worden
verwerkt:
1.

De Grootste Politieke Partijen ontstaan door Tweedekamer Verkiezingen 15maart2017 vormen
de Regering.

2.

De Minister President wordt door het volk gekozen.

3.

De Vice-premier is een kandidaat met de meeste voorkeurstemmen van de grootste partijen
die de Regering vormen; deze kandidaat heeft voorafgaand aan de Verkiezingen aan gegeven
de Vice-premier te willen zijn.

4.

Ministers & Staatssecretarissen worden door het volk indirect gekozen dankzij
voorkeurstemmen; de kandidaten hebben voorafgaand aan de Verkiezingen aangegeven in
welk arbeidscontract zij willen werken in het parlement.

5.

De burger heeft de macht om Besturen van Politieke partijen te dwingen juridisch correct te
leven & werken dankzij de Arbitrage-rechtbank, wat natuurlijk zal leiden tot een beter –

9

juridisch correct – functionerend parlement.

6.

De burger kan poppentjes in of uit een arbeidscontract stemmen dankzij het nieuwe
Referendum-recht.

De nieuwe Regering bouwt de nieuwe Republieks-economie;
kleine opsomming uit nieuwe Republiekswetten.

1.

WEGBEL2017 – WUBR2017 – WACR2017 – WEBTW2017 –….
2. Gemeente Belastingloket voor Basisinkomen Arbeidsmarkt bureaucratie

3.

Per 1januari2018 kunnen de Werklozen – AOW – Loonadministratie – BTW bureaucratie
vereenvoudigd zijn.
Om dit te bewerkstelligen moet het volk nu drammen bij Rechtspraak – Gemeenten – Provincie
– Parlement – organisaties.

4.

De Economie van Holland is een Netto-Budget-Economie.
Er zijn 12 Gemeente Belastingloketten waar alle regionale financiële zaken worden geregeld.
Basisinkomen + BI-toeslagen, vormen de inhoud van budgetten.

5.

BI-Boddie = 400 euro per persoon per maand, van wieg tot graf.
Vervallen wetten: AOW – Kinderbijslag – Kindgebondenbudget – Aftrekposten Belastingaangifte
– deel Studielening – Bijzondere Bijstand Minima.

6.

Het NettoBudgetloon is het startpunt voor alle berekeningen.
Alle Aftrekposten op het Belastingaangifte formulier worden omgezet in een Standaardbedrag
Basisinkomen + BI-toeslagen; BI-toeslagen worden ook uitbetaald bovenop het
Nettobudgetloon.

7.

BI-inkomen + BI-toeslagen worden door het Gemeente Belastingloket uitbetaald aan de
burger.
Organisaties – Werkgevers betalen hun belasting aan het Gemeente Belastingloket.

8.

De AOW is een Basisinkomen; deze bureaucratie is identiek aan de Werklozen bureaucratie.
De Pensioenleeftijd is 65 jaar.

9.

Belasting Schijf 1 wordt ingevuld met het BI-inkomen – Netto Budgetloon – tot 19.981 euro
per jaar.
Over Belasting Schrijf 1 wordt geen Belasting betaald, maar de burger krijgt ook
geen Aftrekposten.
Vanaf Belasting Schrijf 2 – 19.982 euro – wordt belasting betaald; Aftrekposten worden
omgezet in BI-toeslagen.
BI- toeslagen worden uitbetaald door het Gemeente Belastingloket.

10. Organisaties – Werkgevers betalen nog 1 percentage Loonbelasting – 30% over
Nettolbudgetloon –.
Werknemers betalen 1 percentage Werknemerspremie van Werkgever – 10% over
30% Loonbelasting Werkgever –.
Organisaties – Werkgevers betalen BI-toeslagen aan het Gemeente Belastingloket.

11. Werkgever moet 52 weken Loon doorbetalen bij Ziekte die niet-Organisatie

gerelateerd is; Ziekten die wel Bedrijfs-gerelateerd zijn, dwingen de Werkgever 104
weken Loon door te betalen bij Ziekte.

12. Het ziek of wegtreiteren van personeel uit een organisatie stopt.
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13. De WACR2017 voor 3 maanden Gratis Brutoloon, versoepelt het ontslagrecht en
vervangt de Transitievergoeding.
Werknemer kan na 3 maanden Proeftijd worden ontslagen maar krijgt dan wel de WACR2017
voor 3 maanden Gratis Brutoloon mee.
Werkgever mag 20% van de Arbeidsovereenkomsten in Tijdelijk Dienstverband
aanbieden; voor elk Tijdelijke Arbeidsovereenkomst bovenop die 20% betaalt de organisatie
20.000 MAOV-boete aan het Gemeente Belastingloket.
Ontslagrecht is een consensus tussen Werkgever – Werknemer, vastgelegd in ontslagbrief,
waarvoor wettelijke eisen gelden.
Collectief ontslag wordt aangevraagd bij het UWV – het Sociaal Plan moet worden ingevuld –.

14. CAOs regelen: nieuwe NettoBudget-ecconomie,

Luxe Pensioen arrangementen, Luxe
WACR2017 Gratis Brutoloon, vrijwillige BI-toeslagen die Organisaties betalen aan het
Gemeente Belastingloket.
Is een CAO te duur voor de Belastingpot, komt er een parlementswet die bepaald welke BItoeslag een organisatie moet betalen aan het Gemeente Belastingloket.
Holland werkt zoveel mogelijk met Vaste Bedragen, en zo min mogelijk met Percentages.

15. Woontoeslag vervangt Huurtoeslag & Hypotheekrente aftrek.

Woontoeslag is een groot kado uit de Belastingpot, maar komt met een zware
Onderhoudsplicht.
De burger krijgt dus 300 euro per maand – 3600 euro per jaar – met de Arbitrage-rechtbank
macht om het Onderhoud aan huizen Fairtrade & eco te realiseren.
Een klein deel van een landelijke subsidieregeling wordt dus in handen van de Individuele
burger gelegd, inclusief de Rechtsmacht om dit subsidie bedrag in te zetten voor Kwaliteit
Wonen.
De Verhuurdersheffing vervalt, nu Verhuurders gedwongen zijn hun huizen optimaal te
onderhouden.
Personen die hun Arbeidsovereenkomst verliezen kunnen tot 3 jaar na datum van verlies van
dit contract toch Woontoeslag ontvangen; ook voor een Koophuis.
Soepel ontslagrecht berekent dus niet dat burgers nooit een huis kunnen kopen!
In tegendeel, alleen het financieel systeem vereenvoudigt.
Woontoeslag en Nationale Hypotheek garantie worden zeer waarschijnlijk 1 bureaucratie.

16. Het BTW-systeem vervalt per 1januari2019; het Accijns-systeem wordt uitgebouwd.
17. Holland krijgt een Bouw-bureaucratie in plaats van een chaotische Treiter – aftrek bureaucratie.
De Galaxy heeft de
NettoBudget – Economie niet verboden!
Het zijn de mensen
die zelf al die ingewikkelde constructies produceren….

Fairtrade & eco
De GrondwetRepubliek NL geeft de Individuele burger de macht om zelf – tegen alle parement & lobby
krachten in – toch een stuk Fairtrade & Eco te realiseren in huis – werk – dorp – stad – provincie.
De Arbitrage-rechtbank geeft de burger deze Opruim-plicht.
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1.

Het Accijns-systeem gaat de snelheid voor het realiseren van de Fairtrade-economie bepalen.

Zorg
Niet elk kwaaltje kan worden opgelost met Zorg.
1. Burgers moeten aanvaarden van zij door zelf verantwoordelijkheid te dragen voor een
juridisch deel in hun 1-Persoons-toko = zichzelf minder ziek voelen.
Veel problemen in de Zorg zijn ontstaan doordat burgers deze juridische verantwoordelijkheid
niet willen dragen. Ouwehoeren – zielig doen – verbetert de Evolutie van Recht niet.
2.

Er komt een Wet Boete Overbodige Medische Onderzoeken Behandelingen, voor
Zorgverleners.
Boete WOMOB.
Zorgverleners die het menselijk lichaam folteren voor verhoging van hun inkomen worden
bestraft met Boete WOMOB; 1000 euro voor elk Overbodig Medisch Onderzoek Behandeling.
Zorgverzekeraars – NZA – IGZ schrijven samen een Handboek: Overbodige Medische
Onderzoeken Behandelingen.
Burgers hebben de plicht dit Handboek toe te passen en hun Verzekeraar – NZA – IGZ te
informeren over de Overbodige Medische Onderzoeken Behandelingen zie zij zijn ondergaan bij
een Zorgverlener.

3.

Het Medisch Tuchtrecht draait op het Arbitrage-rechtsysteem: Elke partij levert een
verplichte Probleem-oplossing voor het Conflict in bij het Tuchtcollege.

4.

Elke Zorginstelling is een Organisatie zonder Winstoogmerk.
Behaalde winsten binnen ene Zorginstelling moeten worden geherinvesteerd in Evolutie van
Medisch – Technische Zorg binnen de Zorginstelling.

5.

De burger heeft Opruimmacht – Opruimplicht dankzij de GrondwetRepubliek NL.
De burger kan slecht functionerende Besturen van Zorginstellingen dwingen tot
Probleem-oplossing op een korte tijdbalk.

6.

‘Voltooid Leven’ is al geregeld in de Grondwet Republiek NL; het is nu aan de
Zorgverzekeraars – NZA – IGZ – Artsen – Apothekers – Donorregister een Parcours Voltooid
Leven te ontwikkelen.
Zij hoeven niet te wachten op een nieuwe parlementswet.

7.

Het Eigen Risico Zorg blijft nog enkele jaren; eerst moet de NettoBudget-economie
worden gestart bij de Belastingdienst – Gemeenten – Provincies – Organisaties – Burgers.

8.

De stapel Ziektewetten & Zorgwetten worden vereenvoudigd en afgestemd op het Arbitragerechtsysteem.

Veiligheid
Ministerie van Defensie is openbare Dictatorenclub die Holland in criminaliteit / terrorisme
brengt. De Politie-top is niet veel beter.
1.

De Commandanten bij het Ministerie van Defensie zijn een schande voor het volk; zij willen dat
criminelen weten dat zij boven de wet zijn.
Ik eis dat per direct the 4 Commandanten van het Ministerie van Defensie worden
vervangen door nieuwe Commandanten die wel het fatsoen hebben het Hollandse
volk, een leven in een Rechtstaat te waarborgen en nationale veiligheid te regelen.
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2.

Korpsleider van Politie Erik Akerboom kan voorlopig in zijn arbeidscontract blijven.
Ik wil dat het volk per Referendum zelf een nieuwe Korpsleider van Politie kiest.
Hiervoor zal eerst de Elite aan de macht – en boven de wet – moeten worden verwijderd uit
machtige arbeidscontracten.
De burger kan dit deels zelf doen, dankzij de GrondwetRepubliek NL en Republiekswetten.

3.

Alle personen – organisaties tegen wie een Internationaal Strafhof rechtzaak is gestart worden
opgeschoond of zelfs gesloten.

4.

Individuele Politie-agenten – Marechaussee – Soldaten – Hulpverleners moeten
dankzij de Grondwet Republiek NL het bestaan van de Arbitrage-rechtbank opeisen
en hun vijand dwingen tot Probleem-oplossing voor Conflictbeëindiging.
Politie – Marechaussee – Soldaten kunnen Criminelen in wording ‘misschien nog
hersenspoelen voor een Lieverdjes leven’, met de ‘Ik-timmer-je-de-bek-dicht procedure
bij de Arbitrage-rechtbank.

5.

Weigeren Criminelen-in-wording tot Probleem-oplossing voor Conflict beëindiging te komen,
volgt de Grondwet-schending-procedure, 365 Dagen Taakstraf onder Electronisch
toezicht.
Werken – in het openbaar – als erkend Crimineel, op het allerlaagste BI-inkomen en onder
toezicht; criminelen die deze kan positief invullen worden door de Reclassering 100%
geneutraliseerd.

6.

Elke burger kan zelf de Advocatenorde of NEP Rechtenbureaucratie opschonen met de
Arbitrage-rechtbank.

7.

Het Ministerie van Defensie Republiek NL heeft een Hoofdtaak; Rechtbanken bouwen
in conflict gebieden.
Defensie-personeel gaat survival-training geven van peuterspeelzaal tot HBO/ Universiteit.
Elke peuter kan leren een dijk te bouwen….

Onderwijs
Zodra Onderwijsinstellingen en Docenten beseffen dat zij zelf de bureaucratie kunnen
verlichten, moeten zij dit opeisen met de Arbitrage-rechtbank-mentaliteit.
De Loonkosten worden lager – transparanter; Docenten krijgen arbeidsovereenkomsten voor
Onbepaalde Tijd, waarvoor de CAO-arrangementen gelden.

Infrastructuur
Burgers hebben meer Referendum-recht en Opruim-macht bij de Provincie, vooral als zij
genoegen nemen met een Openbaar internet-Referendum.
Burgers die niet anoniem willen stemmen hebben meer macht, om het regionale en landelijke beleid bij
te sturen.

Tot slot
De Gekozen Minister President vervangt de
InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel.
Er moet dus een Verkiezing voor de Gekozen Minister President komen.
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Het heeft geen nut een langer Regeerakkoord te schrijven:
Burgers kunnen en moeten nu persoonlijk aan de slag
voor het verankeren van hun 1-Persoons-toko.

Deze brief wordt in print-vorm toegestuurd aan de Kabinetsinformateur + CD dossier.
Ambassade Portugal & ICC ontvangen brief op CD; per email aan het nieuwe Republiek-volk.

DésiréeElisabethStokkel
InterimMinisterPresident
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