Vreemdelingenwet
InternationaalStrafhof 2015
Overgangswet = oorlog stoppen
Verankerd aan
Grondwet voor Republiek Nederland
Oorlog en Vluchtelingenindustrie kan wél worden gestopt!
Zelfs vrij eenvoudig.
september2015
Dit Wetsvoorstel is geschreven door Désirée Elisabeth Stokkel
Grondwet voor Republiek Nederland 2014
vereenvoudigt bureaucratie Misdrijven tegen de Menselijkheid uit onze bureaucratie
Wij, inwoners van Nederland, zijn verenigd in vertrouwen in onze intelligentie & eigeneffectiviteit. 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.
Hoofdstuk 1. 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 Arbeidsonctract 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.
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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.
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!
De Vreemdelingenwet.ICC.2015 kan ik ook per direct – per decreet – invoeren.
Het Nederlandse volk kan dan elke Vreemdeling die weigert de Grondwet, VN-verdrag,
Folterverdrag en Mensenrechtenverdragen uit te voeren – in Thuisland en Holland – per direct
uit Nederland verwijderen. Let op: de Rechter verwijdert de Vreemdeling per Gerechtelijke
Uitspraak!
Vreemdelingenwet.ICC.2015
1. Positie Republiek Nederland in relatie tot Europese Unie tot september2017
Het Internationaal Strafhof foltert & doodt burgers die rechtszaken starten tegen hun
nationale rechtssysteem & politiek. Dit proces stopt dankzij de nieuwe Grondwet voor
Republiek Nederland en de nieuwe Vreemdelingenwet.ICC.2015.
Doordat het personeel bij het Internationaal Strafhof niet langer de vrijheid heeft om
op eigen initiatief burgers te beschadigen, corruptie & criminaliteit te organiseren en
oorlogen te starten... neemt de vluchtelingen-problematiek internationaal af.
Republiek Nederland verkleint de Europese Unie tot een Wetten & Verdragen-bank
voor het synchroniseren van nationale wetten van EU-lidstaten tot EU-set.
Elk EU-lid maakt dus eerst wetten die goed zijn voor het eigen volk; deze wetten
worden doorgegeven aan de EU voor synchronisatie op EU – internationaal niveau.
Na synchronisatie van alle nationale wetten tot EU-set, werkt de EU dus als
internationale Fairtrade & Eke- economie bouwer en zullen er weinig oorlogen en
vluchtelingen zijn.
De Europese Unie mag & moet straffen opleggen aan EU-lidstaten voor het niet
toepassen van VN-verdrag, Folterverdrag en Mensenrechtenverdragen.
EU Hof van Justitie = eindcontroleur.
Het staat overige EU-landen dus vrij – per direct – deze Vreemdelingenwet.ICC.2015
te kopiëren voor gebruik in hun eigen land. Het hoeft niet, mag wel.
Republiek Nederland betaalt aan de EU een bedrag van 130 euro per Hollander per
jaar voor synchronisatie van nationale wetten op EU-plateau.
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2. Overgangswet Vreemdelingenwet.ICC.2015 bepaalt hoe Republiek Nederland

haar Vreemdelingenwet uitvoert in overeenstemming met VN-verdrag, Folterverdrag
en Mensenrechtenverdragen.

3. Overgangswet Vreemdelingenwet.ICC.2015 erkent dat alle huidige EUwetgeving individuele Burgers niet dwingt het VN-verdrag, Folterverdrag en
Mensenrechtenverdragen uit te voeren.

4. Overgangswet Vreemdelingenwet.ICC.2015 erkent dat het gebruik maken en
verwijderen van de criminele EU-wetgeving uit Republiek Nederland minstens 2
kalenderjaren vergt.

Republiek Nederland zet tijdens het verwijderen van criminele EU-wetgeving uit haar
samenleving, tijdelijk nieuwe Nationale wetten vóór de criminele EU-wetgeving.
Deze nieuwe nationale wetten zijn dus verankerd in de Grondwet voor Republiek
Nederland en beschermen Hollandse belangen.

5. Vreemdelingenwet.ICC.2015

staat vóór de huidige criminele EU-wetgeving en zal
2 kalenderjaren het Vreemdelingenbeleid in Nederland juridisch bepalen.
Vreemdelingenwet.ICC.2015 wordt dus in Holland uitgevoerd door personen en
instituten die nu de huidige – criminele – Vreemdelingenwet2000 ook uitvoeren.
Deze personen en instituten beoordelen aanvragen van Vreemdelingen dus EERST op
grond van mijn Vreemdelingenwet.ICC.2015. Voldoet een Vreemdeling aan alle
wettelijke eisen vastgelegd in deze wet, kunnen personen en instituten belast met de
uitvoering van Vreemdelingenwet2000 doorschakelen naar deze wet en een
Vreemdeling een vergunning geven op grond van de huidige – criminele – EU-wetten.

6. Vreemdelingenwet.ICC.2015 moet vervangen worden in september2017 door een
nieuwe Nederlandse wet, verankerd in de nieuwe relatie die NL dan met de EU zal
hebben. Deze wet wordt officieel aan de EU aangeboden voor synchronisatie.

7. Het uitvoeren van de Grondwet voor Republiek Nederland en
Vreemdelingenwet.ICC.2015 vereisen dat het volk 'wakker wordt en weigert nog
langer Slaaf m/v te zijn van Dictatoren President MarkRutte en zijn parlement –
Koningshuis – Kiesraad – Rechtspraak – Advocatenorde – Thehaguesecuritydelta-lobby
(HCSS)'. Noodzakelijk om een burgeroorlog in NL te voorkomen.
Artikel 1.

Nieuwe Verplichtingen binnen Republiek Nederland

Vreemdeling / Asielzoeker:
1. Persoon zonder Nederlandse Nationaliteit.
2. Persoon met een niet-Nederlandse Nationaliteit die zijn of haar rechtsgeldig
identiteitsbewijs uit zijn of haar Thuisland aanbiedt voor identificatie bij Nederlandse
ambtenaren bevoegd met uitvoering van Grondwet voor Republiek Nederland,
Vreemdelingenwet.ICC.2015 en Vreemdelingenwet2000.
3. Persoon die alle mogelijke gerechtelijke procedures in zijn of haar Thuisland heeft
doorlopen.
4. Persoon die ook bij het Internationaal Strafhof te DenHaag heeft geprocedeerd tegen
nationale rechtbanken in zijn of haar Thuisland, met als doel zijn of haar Parlement –
Regering – Lokaal bestuur in het Thuisland te dwingen het VN-verdrag, Folterverdrag
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en andere Mensenrechtenverdragen toe te passen in het privé-dossier en de
samenleving.
5. Persoon die crimineel gedrag van Landsbestuurders stopt door zelf het initiatief te
nemen tot het openen van een 'Dorpsrechtbank' om aan Landsbestuurders te bewijzen
dat conflict-beëindiging mogelijk is dankzij VN-verdrag, Folterverdrag en
Mensenrechtenverdragen in deze Dorpsrechtbank.
6. De Rechter oordeelt over het verzoek van de Vreemdeling / Asielzoeker.
De Rechter mag het uitvoeren dit verzoek delegeren aan de Griffier van de
Rechtbank.
Artikel 2. Criminele Vreemdeling / Asielzoeker:
1. Persoon die geen identiteitsbewijs heeft.
2. Voor een Vreemdeling / Asielzoeker zonder identiteitsbewijs treedt per direct de
Grondwet voor Republiek Nederland in werking. (Gevangenisstraf)
3. Zolang deze overgangswet Vreemdelingen.ICC.2015 tot september2017 geldt, mag de
Vluchteling / Asielzoeker kiezen voor Vrijwillige terugkeer naar het Thuisland.
Deze Vluchteling / Asielzoeker dient bij de Ambassade of President van zijn of haar
Thuisland het verzoek in tot het verstrekken tot een Paspoort, voor terugkeer naar het
Thuisland.
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