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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.

VN-Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid
De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag:
Presenteren een Highspeed-frequency route in de Cloud voor Rechtvaardigheid voor
elk Individueel Mens op Planeet Aarde, in overeenstemming met de vastgelegde
principes in het Handvest voor de Verenigde Naties en Mensenrechtenverdragen.
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Op de Robot-tijdbalk voor Fairtrade-economiën, heeft het Volk recht op een
rechtsysteem dat elk Individueel Mens op Planeet Aarde probleem-oplossende
rechtvaardigheid waarborgt in lijn met de snelheid waarmee computers informatie
produceren.
De Individuele Mens moet in staat zijn om de Robot te slim af te kunnen zijn, altijd en
overal.
In deze context voorziet het Arbitrage-recht-systeem in een transparante Cloud voor
het aanmaken van rechtvaardigheid in elke Cultuur tijdens Globalisatie tijdens de
Fairtrade beweging.
Dit inspireert de Individuele Mens tot het produceren van oplossingen voor
problemen, dichtbij huis en internationaal.

Hoofdstuk 1 Relaties en verplichtingen

Artikel 1

1.

Iedere Staat die Partij is bij dit Verdrag opent een Arbitrage-recht-systeem op nationaal
grondgebied.

2.

Een Arbitrage-recht-systeem is een nationale rechtbank waar elk Individueel Mens of Groep
personen verplicht een rechtzaak start voor conflict-beëindiging.

3.

Alle nationale partijen in conflict – op nationaal grondgebied – moeten een juridisch correcte
oplossing voor het conflict presenteren aan de Griffier en Rechter van de Arbitrage-rechtbank.
Deze oplossing – welke het conflict stopt – moet verankerd zijn in het Handvet van de
Verenigde Naties – Mensenrechtenverdragen en nationale Wet.

4.

Een Staat die Partij is waarborgt het Volk een Arbitrage-recht-systeem welke een databank
openstelt voor het Volk waarin alle geproduceerde Gerechtelijke Uitspraken Arbitrage-rechtbank
beschikbaar beschikbaar worden voor het Volk.

5.

Elke Arbitrage-rechtbank Gerechtelijke Uitspraak biedt ‘de Beste juridisch oplossing voor
conflict-beëindiging’.
Griffieren en Rechters van de Arbitrage-rechtbank zijn verplicht om een juridisch frame te
bouwen in de Arbitrage-rechtbank Gerechtelijke Uitspraak welke bewijst dat de Grondwet –
nationale Wet – VN Handvest – Mensenrechtenverdragen gebruikt zijn voor een verzekerd einde
van het conflict.

6.

Arbitrage-rechtbank Gerechtelijke Uitspraken zijn op Planeet Aarde voor het bouwen en
distribueren van kennis over conflict-beëindiging welke hand in hand gaat met informatie
geproduceerd door Robots – Computers.
Growth Hacking in de Marketing-wereld resulteert in Informatie–Internet-Platforms onbekend bij
het Volk; of zichtbaar voor het Volk, maar de Mens kan er niet mee werken of kan zichzelf niet
verdedigen tegen criminele systemen.
Planeet Aarde heeft ook het ‘Growth Hacking system’ voor het Arbitrage-recht-systeem nodig;
het Volk moet toegang hebben tot betrouwbare informatie op het Internet, gebouwd in
Gerechtelijke Uitspraken.
Elke Arbitrage-rechtbank Gerechtelijke Uitspraak bouwt een klein deel van een oplossing voor
een conflict, welke dankzij Growth Hacking resulteert in een grotere oplossing voor het grotere
probleem.
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7.

In geval van een aanhoudend conflict na een Gerechtelijke Uitspraak van de Griffier en
Arbitrage-rechtbank-rechter, kan elk persoon een rechtzaak starten bij een andere nationale
Rechtbank van de Staat die Partij is aan dit Verdrag.

Artikel 2

1.

Iedere Staat die Partij is bij dit Verdrag, neemt doeltreffende wetgevende, bestuurlijke,
gerechtelijke of andere maatregelen om de Individuele Mens toegang tot thet Arbitrage-rechtsysteem – nationaal – voor probleem-oplossend gedrag tijdens het zoeken van een oplossing
voor een conflict.

2.

Geen enkele uitzonderlijke omstandigheid, ongeacht of het gaat om een oorlogstoestand, een
oorlogsdreiging, binnenlandse politieke onrust of welke andere openbare noodsituatie ook, kan
worden aangevoerd als rechtvaardiging voor het sluiten van het Arbitrage-recht-systeem .

Artikel 3

1.

Het nationale Arbitrage-recht-systeem spreekt recht naast de nationale Strafrechtbank en
voorafgaand aan alle andere nationale en internationale Rechtbanken.

2.

Het nationale Arbitrage-recht-systeem kan nooit een nationale Strafrechtbank vervangen.

3.

Het nationale Arbitrage-recht-systeem kan nooit een Strafrechtbank van een andere Staat die
Partij is bij dit Verdrag vervangen.

4.

Het Arbitrage-recht-systeem presenteert een helder herkenbare Unit voor Arbeid & Sociale
Zekerheid, Onderwijs, Wonen, Familie leven, Milieu & Nature, Technologie, Geneeskunde en
Media.

5.

Een Staat die Partij is kan een Arbitrage-rechtbank voor oplossingen voor conflict-beëindigingen
openen voor Militaire zaken en Grensbewaking op nationaal grondgebied.

Artikel 4

1.

Een Staat die Partij is voorziet in een nationale Wet – Gerechtelijke Procedure – voor de
procedure welke wordt toegepast door de nationale Partijen in het conflict, die naar de Arbitragerechtbank gaan voor een oplossing voor het conflict.

2.

Het nationale Arbitrage-recht-systeem is een openbare Rechtbank.

3.

De nationale Gerechtelijke Procedure Wet voor het starten van een Arbitrage-rechtbankrechtzaak bevat instructies voor de werkwijze van: de nationale Partijen in het conflict +
Griffier en Rechter + Raadkamer + Rechtzaal + Databank Arbitrage-rechtbank Gerechtelijke
Uitspraken.

4.

De nationale Gerechtelijke Procedure Wet legt vast voor de nationale Partijen in conflict die een
A-rechtbank-rechtzaak starten: Dossier opbouw + Griffierechten betalen + Tijdbalk voor het
uitvoeren van instructies van de Griffie van de Rechtbank + Mediation, indien nodig + Rechtzaal,
indien nodig.

5.

De nationale Gerechtelijke Procedure Wet legt vast de werkwijze voor de Griffier en Rechter +
Raadkamer + Rechtzaal + Arbitrage-rechtbank Gerechtelijke Uitspraak.
Nieuw op Planeet Aarde is de Raadkamer voor de Griffier en Rechter waar de Griffier het
ingediende dossier analyseert samen met een formele Rechter. Hoofddoel: kostenbesparing
tijdens Rechtzaken.
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Zodra Partijen beiden een oplossing voor een conflict presenteren bij de A-rechtbank, gaat het
resterende conflict over de vraag:’Welke oplossing is het Beste Juridische bouwwerk mogelijk’?
De kennis van de Griffier en Rechter in de Raadkamer kunnen het laatste missende puzzelstukje
zijn voor een overeenkomst, die alle Partijen zoeken.
De Griffier stelt in de Raadkamer een lijst met instructies voor alle betrokken Partijen op en
stuurt deze instructies naar alle Partijen voor een opwaardering van de oplossing voor het
conflict. Eerste doel voor alle betrokken Partijen: komen tot een Overeenkomst & Materiële
schadevergoeding.

Zodra alle betrokken Partijen de lijst verwerken in de oplossing, kan de Griffier een formele
Arbitrage-rechtbank Gerechtelijke Uitspraak schrijven voor alle Partijen.
Deze Gerechtelijke Uitspraak geschreven door de Griffier is de Overeenkomst & Materiële
schadevergoeding goedgekeurd door alle betrokken Partijen.
De Griffier publiceert de A-rechtbank Gerechtelijke Uitspraak in de openbare databank van de Arechtbank; vanzelfsprekend stuurt de Griffier de Gerechtelijke Uitspraak van de A-rechtbank toe
aan alle Partijen in het conflict.
De Rechter kan bepalen tijdens een analyse in de Raadkamer ‘dat het verstandiger is om alle
Partijen te hoeren in de rechtzaal, voor het bereiken van de benodigde oplossing… of voor het
produceren van jurisprudentie for het land.
Tijdens het horen van alle betrokken Partijen in de rechtzaal, moeten de Partijen tot een
oplossing van het conflict komen – waarin de lijst met opdrachten van de Griffier of A-rechtbank
zijn verwerkt –.
In deze setting schrijft de A-rechter de Gerechtelijke Uitspraak na het horen in de rechzaal.
De Griffier publiceert de A-rechtbank Gerechtelijke Uitspraak in de openbare databank van de Arechtbank; vanzelfsprekend stuurt de Griffier de Gerechtelijke Uitspraak van de A-rechtbank toe
aan alle Partijen in het conflict.
Griffier en Rechter bepalen tijdens een overleg in de Raadkamer:
a) Complexiteit van de zaak:
Kan de Griffier de zaak afsluiten met een Arbitrage-rechtbank Gerechtelijke Uitspraak na
overleg met de A-rechter in de Raadkamer of moet het dossier in de rechtzaal worden
behandeld?
Welke instructies ontvangen alle betrokken Partijen bij het conflict van de Griffie van de
Rechtbank?
Tijdschema voor de procedure – afsluiting bij de Griffie van de Rechtbank.
Indien nodig, een consult bij de Mediator en tijdschema – afsluiting van de zaak in de
rechtzaal.

b)

Mediation nodig, of niet:
De Griffie van de Rechtbank heeft een lijst Mediators – advocaten & specialisten – die
aangewezen worden voor een bepaald dossier door de Griffier.
Een standaard consult van drie uur met een Mediator kan plaatsvinden op bevel van de Arechter en moet worden uitgevoerd door alle betrokken Partijen in het conflict.
Een Mediator schrijft een rapport en stuurt dit naar de Griffier van de Arbitrage-rechtbank.
Tijdens een analyse in de Raadkamer voor Griffieren en Rechter wordt – nogmaals – bepaald
welk Tijdschema – afsluiting voor de zaak geldt.
Voor de tweede maal wordt de keuze gemaakt:
‘Schrijft de Griffier de A-rechtbank Gerechtelijke Uitspraak voor een Overeenkomst &
Materiele schadevergoeding voor alle betrokken Partijen? Of… is een verhoor door een Arechter in de rechtzaal nodig?
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6.

De nationale Gerechtelijke Procedure Wet legt vast welke werkmethode geldt voor het Arbitragerecht-systeem inzake de productie van de Arbitrage-rechtbank Gerechtelijke Uitspraak + en de
wijze van publicatie voor het Volk.

7.

De Griffier en Rechter die werken voor het Arbitrage-recht-system bepalen samen of een verhoor
in de rechtzaal in het openbaar of achter gesloten deuren plaatsvindt, zodra de privacy van
betrokken Partijen moet worden gewaarborgd.

Artikel 5

1.

Alle betrokken Partijen die een actieve rol spelen tijdens de productie van een oplossing voor het
conflict betalen Griffierechten aan de Griffie van de Rechtbank.

2.

De Griffie van de Rechtbank bepaalt ‘wie de betrokken Partijen in het conflict zijn voor het
betalen van de Griffierechten’.

3.

Alle betrokken Partijen in de zaak betalen de Mediator voor een drie uur durend consult.
Voorbeeld: In Holland, alle betrokken Partijen betalen 150 euro aan de Mediator voor drie uur.

4.

De Griffier werkt met een openbare lijst Mediators en een standaard Prijslijst voor een drie uur
durend consult.

5.

De Mediator betaalt de Griffier van de Arbitrage-rechtbank 15% Administratiekosten, berekend
over de standaard Prijs voor drie uur durend consult op de Prijslijst van de Griffie.
Voorbeeld:
In Holland, de Mediator betaalt 15% per betrokken Partijen bij de zaak over 150 euro = 22,50
Administratiekosten aan de Griffie van de A-rechtbank.
Zijn 8 Partijen betrokken voor de uitvoering van de oplossing van het conflict, dan betalen 8
Partijen 150 euro voor Mediation aan de Mediator.
De Griffier ontvangt 8 x 22,50 euro = 180 euro van de Mediator voor Administratiekosten.

Artikel 6

1.

Elke burger die machtsmisbruik wil bewijzen aan het Volk – op nationaal grondgebied – start een
rechtzaak bij de nationale Arbitratie-rechtbank.

2.

De Arbitrage-rechtbank vervangt de National Ombudsman en Klokkenluiders-constructies op
nationaal grondgebied van een Staat die Partij is bij dit Verdrag.
De National Ombudsman wordt een van de Mediators / Specialisten voor het Arbitrage-rechtsysteem.

3.

Het nationale Arbitrage-recht-systeem kan nooit de Nationale Ombudsman en
Klokkenluidersconstructie van een buitenlands Arbitrage-recht-systeem van een andere Staat die
Partij is bij dit vVerdrag vervangen.

4.

Elke Individuele Mens of Groep kan alleen een Arbitrage-rechtzaak starten voor een nationaal
conflict bij een nationale Arbitrage-rechtbank in het land en stad waar zij wonen.

5.

Elk nationaal Arbitrage-recht-systeem werkt uitsluitend voor de Individuele Mens of Groepen
personen die hun nationaal Identiteitsbewijs kunnen tonen aan de Griffie van het Arbitragerecht-systeem.

Artikel 7

1.

De Verenigde Naties Secretaris-Generaal is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de realisatie
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van de VN Commissie Arbitrage-recht-systemen voor het Verdrag Arbitrage voor Probleemoplossende Rechtvaardigheid; bij de Verenigde Naties Algemene Vergadering.

2.

Alle communicatie over de VN Commissie Arbitrage-recht-systemen voor het Verdrag Arbitrage
voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid worden geadresseerd aan de VN SecretarisGeneraal.

3.

De VN Secretaris-Generaal waarborgt dat alle communicaties over de Goede en Slechte
bedrijfsvoering van de VN Commissie Arbitrage-recht-systemen worden toegestuurd aan de
personen – units – Staten die Partij zijn bij dit Verdrag, die deze communicaties nodig hebben
voor hun Goede bedrijfsvoering of verwijdering van Slechte bedrijfsvoering.

4.

Alle communicaties over de VN Commissie Arbitrage-recht-systemen voor het Verdrag Arbitrage
voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid worden geproduceerd voor één doel, namelijk: ’de
internationale productie en distributie van probleeem-oplossende Arbitrage-rechtbank
Gerechtelijke Uitspraken’.

5.

De VN Commissie Arbitrage-recht-systemen voor het Verdrag Arbitrage voor Probleemoplossende RechtvaardigheidT
is een unit in het gebouw van de Verenigde Naties en is
gebouwd en wordt onderhouden door de Verenigde Naties Algemene Vergadering.

6.

De VN Commissie Arbitrage-recht-systemen mag uitsluitend communiceren met nationale
Commissies Arbitrage-recht-systemen van Staten die Partij zijn aan het Verdrag Arbitrage voor
Probleem-oplossende Rechtvaardigheid, binnen de constructie van de VNAG.

7.

De VN Commissie Arbitrage-recht-systemen voor het Verdrag Arbitrage voor Probleemoplossende Rechtvaardigheid mag niet communiceren met de VN Veiligheidsraad of welke andere
unit dan ook , binnen of buiten de Verenigde naties dan ook, anders dan de VNAG.

8.

De VN Commissie Arbitrage-recht-systemen mag niet communiceren met Parlementen – Leden
van een Parlement – Ministeries – Gemeentebesturen – of welke Organisatie dan ook, anders
dan Personen of Organisaties die officieel op de Agenda van de VNAG staan, tijdens aan formele
VNAG-vergadering over de VN Commissie Arbitrage-recht-systemen.

9.

De VN Commissie Arbitrage-recht-systemen mag niet communiceren met nationale rechtbanken
of internationale rechtbanken.

10. De VN Commissie Arbitrage-recht-systemen mag niet met het Volk communiceren.
De pracht van dit Arbitrage-recht-systeem is ‘dat het een rechtbank van het Volk is’; het Volk
kan zoveel Goede praktijken produceren als mogelijk is, door het starten van de Arbitragerechtbank-rechtzaak zodra een conflict niet verwijderd kan worden met ‘normale
gespreksvoering in de bureaucratie’, thuis.
Het Arbitrage-recht-systeem heeft een vervelende bijklank voor sommige Mensen, namelijk: ‘het
Volk wordt gedwongen te stoppen met treiteren – vechten en wordt ook gedwongen te stoppen
met het verspillen van Belastinggeld aan gewelddadige bureaucratie’…. of erger...’.
Sommige Mensen geven er de voorkeur aan om hun leven in ergernis en pijn te doorbrengen.
Maar, het merendeel van het Volk krijgt nu de verplichting – mogelijkheid om de nationale
bureaucratie klein – effectief te houden met een Arbitrage-rechtbank-rechtzaak.

11. De VN Commissie Arbitrage-recht-systemen ontvangt rapporten van de nationale Commissies
Arbitrage-recht-systeem van Staten die Partij zijn bij dit Verdrag.
De VN Commissie Arbitrage-recht-systemen synchoniseert maandelijks en jaarlijks ‘de Goede - &
Slechte Praktijken van elke Staat die Partij is bij het Verdrag Arbitrage Probleem-oplossende
Rechtvaardigheid en publiceert het resultaat op de website van de Verenigde Naties.
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12. De VN Commissie over de Status van de Arbitrage-recht -systemen informeert de VN Algemene
Vergadering over de staat van dienst van alle Arbitrage-recht-systemen van alle Staten die Partij
zijn bij dit Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid.
En stelt vast ‘hoe praktijken kunnen worden ge-upgraded’.

Artikel 8

1.

Elke Staat die Partij is meldt een nationale Commissie Arbitrage-recht-systeem aan bij VN
Commissie Arbitrage-recht-systemen voor het Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende
Rechtvaardigheid.

Artikel 9

2.

Elke Staat die Partij is, vestigt een Commissie Arbitrage-recht-systeem die op nationaal niveau
alle Gerechtelijke Uitspraken verzamelt van de Arbitrage-rechtbanken – voor de produktie van
nieuwe nationale wetten & Verdragen in het nationale Parlement – Gemeente – Provincie.

3.

Elke Staat die Partij grondvest een financieel budget voor de bedrijfsvoering van de Commissie
Arbitrage-recht-systeem; de financiën van deze Commissie zijn honderd procent openbaar voor
het Volk en worden op een website gepubliceerd.
De Minister van Veiligheid & Justitie is verantwoordelijk voor de Goede en Slechte Bedrijfsvoering
van de Commissie Arbitrage-recht-systeem.

4.

De nationale Commissie Arbitrage-recht-systeem zal bestaan uit tien leden die worden
geselecteerd bij openbare Verkiezingen tijdens een Referendum. Dit kan een Internetreferendum zijn, welke betrouwbaar is zolang de stem openbaar is.

5.

De verkiezing van de leden van de Commissie Arbitrage-recht-systeem hebben plaats eenmaal in
de vier jaar, op een vastgestelde datum. Het is aardig om deze datum internationaal te
synchroniseren.
Elk lid van de Commissie Arbitrage-recht-systeem kan twee maal gekozen worden; het lid dient
niet langer dan acht jaar.
Bij ziekte – of machtsmisbruik – of vrijwillig ontslag, benoemt de Minister van Justitie een nieuw
lid voor de Commissie, die in het arbeidscontract kan werken tot aan de volgende openbare
verkiezingen voor leden van de Commissie Arbitrage-recht-systeem.

6.

De tien leden die aansprakelijk zijn voor de gang van zaken – Goede en Slechte Bedrijfsvoering
– bij de nationale Commissie Arbitrage-recht-systeem:
a) Worden gekozen door het Volk voor hun verschillende niveaus van opleiding en persoonlijke
kijk op rechtvaardigheid: 3 leden hebben een Universitaire Opleiding + 3 leden hebben een
Hogere Opleiding + 2 Havo/VWO + 2 Praktijkonderwijs.
b) Moeten een verklaring publiceren over hun persoonlijke politieke kijk voordat zij gekozen
worden voor het werk.
c) Mogen geen strafblad hebben. Mogen geen verdachte zijn of zijn geweest bij criminaliteit.

d)
e)
7.

Mogen geen eigenaar van een bedrijf zijn.
Mogen niet werken voor een Rechtbank, een Politieke partij, De Overheid, het Parlement, het
Koninklijkhuis, de Media, een NGO, een Bedrijf.

Een nationale Commissie Arbitrage-recht-systeem van een Staat die Partij is, zal maandelijks
publiceren: de inventaris van ‘Goede- & Slechte praktijken geproduceerd door het nationale
Arbitrage-recht-systeem’, op een website.
National Growth Hacking:
De Commissie A-recht-systeem verzamelt alle informatie van de nationale Databank Arbitrage-
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recht-systeem, op nationaal grondgebied.
De Commissie A-recht-systeem produceert een Internet-informatie-platform met als doel ‘de
zoektocht voor oplossingen voor conflicten te vereenvoudigen’.
Deze maandelijkse publicaties worden een bron van inspiratie voor de productie van nationale
wetten en Gemeentelijke verordeningen of Provincie wetten.

8.

De nationale Commissie Arbitrage-recht-systeem zal niet lobbyen buiten het zicht van het Volk.
Hun taak is het verzamelen – categoriseren – oVerdragen van ‘Goede – & Slechte Praktijken’ aan
het Volk en de VN Commissie Arbitrage-rechtbank-systemen voor het Verdrag Arbitrage voor
Probleem-oplossende Rechtvaardigheid.
‘Het is een Laptop-taak’, maar één met verantwoordelijkheden… nu de Evolutie van
Jurisprudentie is bepaald op nationaal & internationaal niveau via het A-recht-systeem.

9.

De nationale Commissie Arbitrage-recht-systeem zal in het openbaar communiceren met het
Volk – bij voorkeur in een openbare plaats zoals een markt, een theater, een school –.
De ontmoeting wordt 100% vastgelegd op video and wordt honderd procent gepubliseerd op het
internet; rapporten over deze ontmoetingen zijn openbaar.
De nationale Commissie Arbitrage-recht-systeem ontvangt een budget van het Ministerie van
Justitie; het gebruik van het Budget is honderd procent openbaar en wordt gepubliceerd op de
website van de Commissie… controleerbaar voor het Volk.
De nationale Commissie Arbitrage-recht-systeem mag donaties aanvaarden van het Volk voor de
organisatie van openbare ontmoetingen met het Volk.
De volledige financiën van de Commissie Arbitrage-recht-systeem moeten honderd procent
transparant zijn; the volledige boekhouding – inclusief vereiste en geauthoriseerde
vergunningen, als de wet dit vereist – moeten op de website worden gepubliceerd.

10. De nationale Commissie Arbitrage-recht-systeem zal de bevindingen van de

VN Commissie
Arbitrage-recht-systemen implementeren voor het upgraden van het nationale Arbitrage-rechtsysteem, in maandelijkse – jaarlijkse publicaties op hun website; VN-rapporten zullen worden
geanalyseerd tijdens openbare ontmoetingen met het Volk.

11. De nationale Commissie Arbitrage-recht-systeem

van een Staat die Partij is, zal maandelijks en
jaarlijks rapporteren aan de VN Commissie Arbitrage-rechtbank-systemen en mag uitsluitend
communiceren met nationale Commissies Arbitrage-rechtbank-systemen van Staten die Partij
zijn aan het Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid.

Hoofdstuk II

Verdrag-anker

Artikel 10

1.

Dit Verdrag is toegankelijk en open voor ondertekening voor alle Staten.
Dit Verdrag is onderwerp voor ratificatie. Instrumenten voor ratificatie worden ondergebracht bij
de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

2.

Dit Verdrag zal van kracht worden op de dertigste dag na de datum van deponeren bij de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties T of de twintigste inlevering van het model van
ratificatie.
Dit Verdrag zal van kracht worden voor elke Staat die Partij is, nadat de twintigste inlevering
van het model van ratificatie heeft plaatsgevonden en wel op de dertigste dag nadat dit
instrument is gedeponeerd.

Artikel 11
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1.

Elke Staat die Partij is bij dit Verdrag kan een amendement voorstellen en indienen bij de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.
De Secretaris-Generaal zal daaropvolgend dit voorgestelde amendement communiceren met de
Staten die Partij zijn, aangevuld met het verzoek om aanwezig te zijn tijdens aan vergadering
voor Staten die Partij zijn, binnen vier maanden vanaf de datum dat het amendement is
ingediend bij hem.
Tijdens deze vergadering moet het voorgestelde amendement worden geadopteerd door tweederde van de Staten die Partij zijn en die aanwezig zijn tijdens deze vergadering, voordat het
van kracht kan worden verklaard door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.
Staten die Partij zijn, maar die niet aanwezig willen zijn tijdens deze vergadering, accepteren de
meerheid van stemmen van de Staten die wel aanwezig zijn.

2.

Een amendement geadopteerd door Staten die Partij zijn, wordt van kracht zodra twee-derde
van alle Staten die Partij die lid zijn bij dit Verdrag, de Secretaris-Generaal schriftelijk hebben
geinformeerd dat zij het amendement accepteren in overeenstemming met hun nationale
Grondwettelijke verplichtingen.

3.

Het nieuw ge-upgrade Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid is
geaccepteerd door twee-derde van alle Staten die Partij zijn – die hun handtekening hebben
gezet onder dit Verdrag – zodra zij de Secretaris- Generaal schriftelijk hebben geinformeerd over
het feit dat zij akkoord gaan met de upgrade van dit Verdrag.
Denk na! De Staten die Partij zijn zullen nauwelijks de behoefte voelen een upgrade voor dit
Verdrag te genereren, nu zij de vrijheid hebben om hun nationale wet te upgraden voor de
realisatie van het nationale Arbitrage-recht-systeem in hun Thuisland. Zodra er iets aan het
Arbitrage-recht-systeem zelf gewijzigd moet worden, is dit een zaak voor het nationale
Parlement.
‘De enige internationale beweging is de acceptatie ‘ dat van nu af aan nationale rechtbanken
worden gebruikt voor conflict-beeindiging… en niet voor verspilling van nationaal Belastinggeld…
of treiteren… of erger...’.

Artikel 12

1.

Elke ruzie tussen twee of meer Staten die Partij zijn – en dit het Verdrag hebben ondertekend –
over de interpretatie of toepassing van dit Verdrag en welke niet geschikt kan worden tijdens
onderhandelingen, kan worden voorgelegd aan het Internationaal Gerechtshof.
Denk! Een Arbitrage-recht-systeem is een nationale rechtbank welke is gelokaliseerd naast de
nationale Strafrechtbank en andere nationale Rechtbanken.
Waarover kan je vechten?
Zodra de nationale Arbitrage-rechtbank een conflict niet stopt, wordt de nationale Strafrechtbank
of andere nationale Civiele Rechtbank actief in het dossier van de vechtende partijen.
De Partijen willen overduidelijk een gevecht leveren, wat valt onder ‘schending van de Grondwet
en nationale wet – Folteren – Misdrijven tegen de Menselijkheid … en gestraft moet worden in
overeenstemming met nationale en internationale wetten te gebruiken in het Thuisland’.
De VN Commissie Arbitrage-rechtbank-systemen mag uitsluitend communiceren met nationale
Commissies Arbitrage-rechtbank-systemen van Staten die Partij zijn aan het Verdrag Arbitrage
voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid… is slechts een platform voor de verzameling en
distributie van ‘Goede – & Slechte nationale ervaringen met het nationale Arbitrage-rechtsysteem’. Maar zal ook een Opruim-systeem zijn voor het Volk met een verwarde Ziel.
Vooral voor personen die leven vanuit Luiheid of Oorlogsgebied.

Artikel 13

1.

Een Staat die Partij is mag zichzelf loskoppelen van dit Verdrag door middel van een schriftelijke
mededeling aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Het losgekoppeld zijn wordt
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actief een jaar nadat de Secretaris-Generaal de ontvangstbevestiging van het verzoek tot
loskoppelen heeft ontvangen.

2.

Een dergelijke loskoppeling leidt er niet toe dat de Staat die Partij is wordt onslagen van diens
verplichtingen van dit Verdrag in relatie tot elk document of verzoek dat is ingediend in de
periode voorafgaand aan het in werking treden van de loskoppeling.

3.

Volgend op de datum waarop de loskoppeling van een Staat die Partij is, van kracht wordt, zal de
VN Commissie alle activiteiten van het nationale Arbitrage-recht-systeem van die Staat die Partij
is negeren, nu deze geen lid meer wil zijn.

Hoofdstuk III

Educatieve les van de Toekomst-brenger

Er zijn Mensen op Aarde die willen sterven in de Evolutie van Wijsheid.
Wijsheid is verankerd in Fairtrade & eco bewegingen.
Op Planeet Aarde zijn ‘Wizzkids in de Wetenschap’ erkent als zijnde ‘Wizzkids’.
Wizzkids in de wereld voor de groei van Sociale Intelligentie worden genegeerd of gedood.
Of gaan over tot zelfdoding….
De Verenigde Naties moeten zich schamen voor de praktijk!
De VN zelf is een Triga-oorlogsmaker geworden, nu haar Staten die Partij zijn ‘shoppen in het Handvest
voor de Verenigde Naties en de Mensenrechtenverdragen, zodra zij de vrijheid willen hebben om Mensen
te folteren – doden’.
Holland ‘shopt evenveel als Sudan in het Handvest voor de VN en de Mensenrechtenverdragen’,
bijvoorbeeld.
Leven in Luiheid, gebouwd – gedistribueerd – en opgelegd aan Individuele Mensen die zichzelf niet
langer kunnen wenden tot een rechtbank voor het opeisen van hun Fundamentele Grondrechten en
Mensenrechten.
Luiheid en gewetensloze gedragspatronen bij Rechters – Advocaten – Wetgevers als Nederlands
moordwapen.
Deze praktijk moet stoppen!
Het Arbitrage-recht-systeem stopt Luiheid en dwingt Individuele Mensen hun verantwoordelijkheid te
dragen voor het realiseren van hun 1-Persoons-toko. De oplossing die elk Individu produceert voor
conflict-beeindiging hoeft niet perfect te zijn; het moet bewijzen dat het Individu de Fairtrade & eco
beweging wil realizeren voor een leven in Evolutie van Wijsheid.
Wet en Verdrag moeten de groei van de Sociale intelligentie voor een Sociaal-Wizzkid realiseren, naast
het Wetenschappelijke Wizzkid.

Liefde is Liefde, Oorlog is Oorlog.
Zeg nooit: ’Ik maak Oorlog om te bewijzen dat ik van je hou’.
Zodra een persoon de tijd en mogelijkheid heeft om een Oorlog te starten,
hebben Oorlogsmakers de macht.
En de persoon die Liefde wil bouwen voor de Evolutie van Wijsheid,
wordt als eerste gesloopt, door een NEP vrede-brengers’ systeem.
Het Arbitrage-recht-systeem verwijdert de vrijheid tot het slopen van het lichaam
van een ander Mens van Planeet Aarde.
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