Wet Verdrag inzake verlening Europese
Octrooien, Opruimwet 3
voor Republiek NL 2017
aan

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

UNSG AntonioGuterres
Deze wet is geschreven door Désirée Elisabeth Stokkel
De Grondwet Republiek NL vereenvoudigt de bureaucratie en verwijderd Misdrijven tegen de
Menselijkheid uit de 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
Het Nederlandse Volk van het Koninkrijk der Nederlanden is slaaf onder het
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag),
München, 05-10-1973
EPO President Benoît Battistelli foltert mentaal het EPO-personeel dat werkt in DeHaag; het EPOpersoneel wil een Gerechtelijke Uitspraak van een Nederlandse Rechtbank welke een einde maakt
aan deze folteringen en die de EPO President Benoît Battistelli verwijdert uit zijn arbeidscontract.
De HogeRaad voor het Koninkrijk der Nederlanden oordeelt in Gerechtelijke
UitspraakECLI:NL:HR:2017:57 dat de Nederlandse rechtbank geen bevoegdheid heeft in dit
dossier.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:57
de HogeRaad stelt ‘dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is te oordelen over arbeidsconflicten
van het personeel dat werkt voor :
https://www.epo.org/index.html
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
The Netherlands
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Wat u hier leest een een typisch communicatie spelletje van het Volk – lui en vol zelfmedelijden – en de
machtsmisbruik van de Elite-moordenaarsclub – waarvan de Rechtspraak / Hoge Raad lid is –.
Alle advocaten – vakbonden – politieke partijen – media zijn ook lid van deze Elite-moordenaarsclub in
Nederland.
EPO-personeel had rechtzaak wel kunnen winnen, maar wilde dit niet.
EPO-Nederland heeft een unieke juridische positie in Europa, veroorzaakt door het rechtsfeit dat
er een Nederlandse vrouw is die tegen NL een Internationaal Straf-rechtzaak is gestart op
1mei2007. Ik ben deze vrouw. EPO-DenHaag personeel heeft de macht & kans om het
Octrooiverdrag zodanig te benutten dat zij wel recht kunnen claimen voor het EPO-personeel bij
de Nederlandse rechtbank.
Ik bewijs aan het EPO-personeel:
1. Het parlement – alle politieke partijen – weigeren de Grondwet – VN verdrag –
Mensenrechtenverdragen uit te voeren.
2.

De rechtspraak – HogeRaad – gooit dossiers weg van rechtzaken van Individuele burgers
die 100% rechtenloos zijn in NL en die alleen nog maar naar de HogeRaad toe kunnen
voor een Gerechtelijke Procedure tegen Leden van de Staten-Generaal, voor het opeisen
van Recht op Recht = gebruik mogen maken van de Grondwet + VN-verdrag +
Mensenrechtenverdragen + Nationale wet.
Op 2juni2014 ben ik een ICC-rechtzaak gestart tegen Koning Willem-Alexander +
Koningin Maxima + Mr PietervanVollenhoven, nu ik bewijs dat zij weigeren het NL Volk te
beschermen tegen een leven in Dictatuur Nederland.
De Koning ondertekent alle wetten & verdragen voor het Koninkrijk der Nederlanden.
Bovendien zijn de MH17-slachtoffers opzettelijk de dood ingestuurd door deze Elitemoordenaarsclub. De Onderzoeksraad voor Veiligheid weigert de Rechtstaat Nederland te
waarborgen voor Individuele Burgers. Ook deze club heeft mij gedwongen bij het ICC een
rechtzaak te starten voor het opeisen van ‘Leven met Recht op Recht in Nederland’.
Nederland – een klein land – heeft dus een Oppermachtige Elite-moordenaarsclub die
Individuele Burgers voor de lol 100% rechtenloos maakt, laat folteren en de dood
instuurt.

3.

Het ICC heeft mij brieven toegestuurd; zij hebben mijn dossier aanvaardt voor onderzoek.
In augustus2012 heeft het ICC mij een brief gestuurd met de mededeling “wij archiveren
uw dossier omdat er nog niet genoeg strafbare feiten zijn gepleegd’.
Het ICC heeft op bevel van NL – EU mijn dossier in de doofpot gestopt en ik moet mijzelf
door het NL-parlement – Gemeentebestuur – Rechtspraak – Politie – ICC – EU laten
folteren en vermoorden.

4.

Op grond van het Folterverdrag en / of artikelen Folteren in de Mensenrechtenverdragen
heeft het EPO-personeel de wettelijke plicht zichzelf publiekelijk los te koppelen van de
Folter- en Moord praktijken in en via mijn dossier.
Het EPO-personeel heeft geweigerd zichzelf los te koppelen van de Elite-moordenaarsclub.
Het EPO-personeel heeft de juridisch advies van Advocaat Liesbeth Zegveld uitgevoerd,
terwijl zij van mij bewijs hebben dat ALLE advocaten in NL lid zijn van de Elitemoordenaars-club.
Het EPO-personeel heeft haar machtspositie in de media niet benut om eerst het bestaan
van de Elite-moordenaarsclub uit te leggen aan het Volk, plus de corruptie tussen
Rechtspraak – Parlement – Koning – Advocaten – EU te stoppen. Om vervolgens daarna
vanuit deze harde criminele waarheid over het 100% corrupte rechtsysteem in Nederland
een Gerechtelijke Procedure te starten voor het beschermen van het EPO-personeel tegen
folteren door EPO President Benoît Battistelli, met goedkeuring van het NL-parlement.
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Wat moet EPO-personeel nu wel doen?
Nou daar gaan wij weer…..
1.

Het EPO-personeel gaat terug naar mijn dossier van de ICC-rechtzaak tegen Nederland.

2.

Daar lezen zij de brieven die ik heb toegestuurd aan UNSG AntonioGuterres en Ambassades.

3.

Met deze brieven eis ik formeel het arbeidscontract InterimMinisterPresident en de invoering van
de GrondwetRepubliek Nederland op, per 18november2016.
Nederland is dus een Republiek met ingang van 18november2016, waarvoor gelden: de
GrondwetRepubliek NL en nieuwe Republiekswetten die ik schrijf en per decreet invoer.
Het feit dat ik geen burgeroorlog start voor dit arbeidscontract betekent niet dat mijn eis niet
rechtsgeldig is. Bij de nieuw te openen VN Commissie Arbitrage-recht-systemen met Protocol
Regime-wijziging zonder Bloedvergieten
bouw ik een nieuw systeem dat internationaal
duidelijk moet maken dat een Regime-wijziging ook zonder geweld kan plaatsvinden.

4.

De EPO-industrie en andere industrieën in Nederland – bijvoorbeeld de Tabaksindustrie – kunnen
/ moeten nu werken vanaf de GrondwetRepubliek NL.
Zaken moeten wel ter informatie worden opgestuurd aan de Ambassade van Portugal in
DenHaag voor UNSG AntonioGuterres.

5.

De Rechtspraak heeft publiekelijk aangekondigd:
’Er komt geen verandering in het Nederlands Rechtsysteem’.
De Rechtspraak zegt dus tegen het Volk:
a) Rechtbanken willen een chaos aan procedures en nep-wetten blijven gebruiken.
b) Rechtbanken willen geen transparante Doe-Het-Zelf Recht voor je 1-Persoons-Toko
Opruim-macht; zij willen niet dat Burgers een conflict kunnen stoppen dankzij een
betrouwbare Gerechtelijke Uitspraak.
c) Rechtbanken willen zeer veel geld investeren in het Dom Houden van het Volk; willen
burgers – bedrijven dwingen in een onnodig financieel duur rechtsysteem te blijven
gehoorzamen.
d) Rechtbanken folteren slachtoffers.

6.

EPO – en elke Individuele Burger & Bedrijf – hebben vanaf 18november2016 de wettelijke plicht
het bestaan van de Arbitrage-rechtbank zoals vastgelegd in de GrondwetRepubliek Nederland op
te eisen bij de bestaande criminele rechtbanken in Nederland.
En de plicht de HogeRaad te dwingen te gaan werken als een Grondwet-Rechtbank.
EPO-personeel pakt dus nu:
1. Het VN-verdrag dat bewijst dat Nederland de Mensenrechtenverdragen moet uitvoeren.
2.

Het Folterverdrag om zichzelf als Individuele burgers te beschermen tegen een leven in een
dictatuur onder folteren – en doodsbedreigingen.
De allereerste bladzijde van het nieuwe dossier voor een rechtzaak dat het EPO-personeel
schrijft, bevat dus de eisen die ik hier instrueer. Weigeren zij dit – opnieuw – uit te
voeren...verliezen zij elke rechtzaak.

3.

Het EPO-personeel negeert vanaf nu het Europees Verdrag voor de Mensenrechten; dit is
een nutteloos verdrag. Vooral omdat het heel veel zwaardere Folterverdrag en artikelen
Folteren in Mensenrechtenverdragen hierin niet verwerkt zijn.

4.

Mijn dossier van de ICC-rechtzaak tegen NL.

5.

Mijn brieven aan UNSG AntonioGuterres en Ambassades waarmee ik het arbeidscontract
InterimMinisterPresident en GrondwetRepubliek NL opeis.

6.

Stuurt een brief aan EPO President Benoît Battistelli, waarin vermeldt staat dat Nederland
per 18november2016 een Republiek is met een Nieuwe Grondwet Republiek NL.

3

7.

Eist dat EPO President Benoît Battistelli volgens de eisen van het deze
GrondwetRepubliekNL met een Probleem-oplossing voor het Conflict komt.

8.

Het EPO-personeel start bij de Bestuursrechtbank een Arbitrage-rechtbank procedure
comform de Grondwet Republiek NL – en dwingt dus de corrupte Rechtbanken in Nederland
te stoppen met het assisteren van Leden van de Staten-Generaal bij het folteren & doden
van Burgers in Holland - .
Als EPO President Benoît Battistelli weigert een oplossing te presenteren voor het conflict,
krijgt hij dus bij de Grondwet-rechtbank 365 dagen Taakstraf of 1 jaar Gevangenisstraf.
Hij is overduidelijk een Oorlogsmisdadiger op Nederlands grondgebied; zijn immuniteit geeft
het niet de vrijheid het VN-verdrag – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen te negeren.
Hij kan ook worden uitgewezen als ‘Ongewenst Persoon’.

Ik erger mij aan het EPO-personeel; ik heb deze informatie ook al in 2015 – gratis – aan hun verstrekt.
Terwijl ik word gefolterd en met de dood word bedreigd – door Politie – help ik anderen; deze anderen
helpen mij niet.
Republiek Nederland – GrondwetRepubliekNL – koppelen zich deels los van de Europese Unie.
BREXIT-proof.
Dit heb ik geregeld in
http://www.desireestokkel-.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.eu.naast.republieknlopruimwet.1.
unarbitrationcommission..2016.pdf
Opruimwet 3 Republiek NL = Wet Verdrag inzake verlening Europese Octrooien, Opruimwet 3
voor Republiek NL 2017
1. Dit verdrag wordt hier aangepast aan het Arbitrage-recht in NL en volgens het nieuwe
Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid.
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/verdrag.arbitratagee.probleem.oplossende.rechtvaardigheid.d
ec2016.pdf
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/protocol.verdrag.arbitrage.recht.probleemoplossende.rechtvaa
rdigheid.unsgantonioguterres.2016.pdf
2. Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese
Octrooiorganisatie [...] in 's-Gravenhage, inclusief Afzonderlijke overeenkomst, ’sGravenhage, 27-06-2006
3. Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, Wenen, 18-04-1961

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.
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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
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:
◦ Toegang tot Recht voor Iedereen.
◦ Transparant, eenduidig en goedkoper maken van rechtsysteem.
◦ Fairtrade & eko handel bedrijven zonder dictatoren-spelletjes van de Staten-Generaal die
handel saboteert.
◦ Verminderen van criminaliteit plus voorkomen van terrorisme-aanslagen in Europa.
◦ Stoppen van georganiseerde moord op burgers ontworpen en uitgevoerd door StatenGeneraal + EU + Internationaalstrafhof + Rechtspraak + Advocatenorde + Lobby.
◦ Voorkomen van een EU-oorlog met Rusland en Turkije.
◦ Vereenvoudigen en goedkoper maken van bureaucratie.
Nederland Robot-proof maken.
◦ 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,
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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

Verdrag inzake verlening Europese Octrooien is Arbitrage-rechtbank-proof

1.

Dit verdrag moet worden herschreven voor BREXIT en de Republiek Nederland.

2.

De GrondwetRepubliek Nederland is rechtsgeldig per 18november2016; deze Grondwet is
geschreven en per decreet ingevoerd door DésiréeElisabethStokkel, via de UNSG
AntonioGuterres Ambassade Portugal in DenHaag.

3.

DésiréeElisabethStokkel wordt erkent als zijnde ‘InterimMinisterPresident voor Nederland, per
18november2016’; zij draagt haar tijdelijke arbeidscontract alleen over aan een door het Volk in
Nederland gekozen Minister President, verankerd in de GrondwetRepubliekNL.

4.

Het Nederlandse Parlement – Koninklijkhuis – Rechtspraak – Advocatuur – Universiteiten lobby
zijn 100% (honderd) procent corrupt op de dag dat DésiréeElisabethStokkel deze Opruimwet 3
voor Nederland per decreet invoert, via UNSG AntonioGuterres Ambassade Portugal en
Ambassades.

5.

In Nederland wordt dit verdrag herschreven voor de invoering – uitvoering van het Arbitragerecht-systeem, zoals is vastgelegd in de Grondwet Republiek NL, het komende Verdrag Arbitrage
voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid van de nieuwe VN Commissie Arbitrage-rechtsystemen.
Dit nieuwe Arbitrage-recht-systeem heeft in elk land een nationale Arbitrage-rechtbank waar
elke burger – organisatie verplicht de allereerste rechtzaak moet starten voor het stoppen van
een conflict; elke burger – organisatie is verplicht de best mogelijke juridische oplossing voor het
conflict te presenteren aan de Arbitrage-rechter.

Artikel 3
1.

Wijzigingen Octrooiverdrag = Amendementen van NL voor nieuw Octrooiverdrag

Artikel 5 Rechtspositie wordt uitgebreid met een extra punt, nummer 4:
Nummer 4 wordt.
In elk van de Verdragsluitende Staten bij de Organisatie worden alle Arbeidsconflicten voor
een eerste Gerechtelijke Procedure voorgelegd aan de nationale Arbitrage-rechtbank van de
lid-Staat, waar partijen verplicht de best juridische probleem-oplossing voor het conflict
moeten inleveren bij de Arbitrage-rechtbank.
Alle betrokken Partijen bouwen hun probleem-oplossing voor conflict-beëindiging op vanaf
het VN-verdrag – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen –Verdrag Arbitrage voor
Probleem-oplossende Rechtvaardigheid – Octrooiverdrag – Nationale Wetgeving.

2.

Artikel 9 Aansprakelijkheid, nummer 2 is:
De niet-contractuele aansprakelijkheid van de Organisatie voor schade die wordt veroorzaakt
door de Organisatie of door het personeel van het Europees Octrooibureau in de uitoefening
van hun taken, wordt beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.
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Nummer 2 wordt:
De niet-contractuele aansprakelijkheid van de Organisatie voor schade die wordt veroorzaakt
door de Organisatie of door het personeel van het Europees Octrooibureau in de uitoefening
van hun taken, wordt beheerst door het recht van het VN-verdrag – Folterverdrag –
Mensenrechtenverdragen – Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid –
het nationale Arbitrage-rechtbank – en op de allerlaatste plaats: het recht van de
Bondsrepubliek Duitsland.
Het nationale Arbitrage-rechtsysteem wordt in eerste instantie verplicht gebruikt voor
Probleem-oplossende Rechtvaardigheid. Pas als een Gerechtelijke Procedure bij de nationale
Arbitrage-rechtbank geen oplossing tot stand brengt, wordt het dossier doorgestuurd naar
een rechtbank van de Bondsrepubliek Duitsland.
3. Alle wetsartikelen waarin staat vastgelegd
’ wordt beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland’
worden vervangen door:
‘wordt beheerst door het recht van het VN-verdrag – Folterverdrag –
Mensenrechtenverdragen – Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid –
het nationale Arbitrage-rechtbank – en op de allerlaatste plaats: het recht van de
Bondsrepubliek Duitsland’.
4. Artikel 13. Geschillen tussen de Organisatie en het personeel van het Europees
Octrooibureau, wordt aangevuld met nummer 3:
Nummer 3 wordt:
Personeel of voormalig personeel van het Europees Octrooibureau, of hun rechtsopvolgers,
moeten, in geval van geschillen met de Europese Octrooiorganisatie, de eerste
Gerechtelijke Procedure starten op nationaal grondgebied van het Lid-Staat bij de nationale
Arbitrage-rechtbank. Pas nadat is bewezen dat de Gerechtelijke Uitspraak van de nationale
Arbitrage-rechtbank het conflict niet stopt, kunnen Partijen het conflict voorleggen aan het
Ambtenarengerecht van de Internationale Arbeidsorganisatie.
5. Artikel 33. Bevoegdheden van de Raad van Bestuur in bepaalde gevallen,
aangevuld met nummer 6:

wordt

Nummer 6 wordt:
De Raad van Bestuur verankert elk besluit dat zij neemt en elke procedure die zij bouwt voor
de Organisatie in het nieuwe Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid.
De schoonheid van dit nieuwe VN Arbitrage-verdrag is, dat het elk Individu dwingt een
juridisch correcte oplossing voor een conflict te presenteren tijdens de eerste rechtzaak bij
de nationale Arbitrage-rechtbank; dit Verdrag kan zonder protest als Verdrag worden
toegevoegd aan elke Organisatie op Planeet Aarde.
De nationale Arbitrage-rechtbank staat náást de Strafrechtbank en vóór alle andere Civiele
rechtbanken.
Zodra alle Lid-Staten van de Verenigde Naties hun nationale Arbitrage-rechtbank hebben
geopend wordt de internationale waarde van Europese- of Internationale tuchtcolleges en
rechtbanken lichter.
Conflicten worden door burgers persoonlijk dichter bij huis – op nationaal grondgebied klein
gehouden en opgelost terwijl zij klein zijn –; conflicten kunnen niet meer uitgroeien tot
internationale haat.

Artikel 4
Wijzigingen Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese
Octrooiorganisatie [...] in 's-Gravenhage, inclusief Afzonderlijke overeenkomst, ’sGravenhage, 27-06-2006
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De Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Octrooiorganisatie
verandert van naam, per decreet ingevoerd door DésiréeElisabethStokkel – de
InterimMinisterPresident voor Nederland, per 18november2016..
De Nieuwe naam voor deze overeenkomst wordt:
Overeenkomst tussen Republiek Nederland en de Europese Octrooiorganisatie [...] in
's-Gravenhage, inclusief Afzonderlijke overeenkomst, ’s-Gravenhage, 23januari2017
Alle aanvullende Wetten, Verdragen en Protocollen die zijn geauthoriseerd voor de toepassing
van het Verdrag inzake verlening Europese Octrooien en die de naam Koninkrijk der Nederlanden
dragen, worden gewijzigd in de naam Republiek Nederland.
En zijn verankerd in de GrondwetRepubliek Nederland, ingevoerd per decreet op 18
november2016 door DésiréeElisabethStokkel.

Artikel 5 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
Op Nederlands grondgebied moet het Verdrag van Wenen moet worden verankerd in de
GrondwetRepubliek Nederland en aanvullende wetten & verdragen voor Republiek Nederland en in
het nieuwe Verdrag Arbitrage Probleem-oplossende Rechtvaardigheid.

Tegen Luiheid & Fatsoensrakkerij kan geen enkele -aparte – Wet of Verdrag worden
geschreven.
De Overheid is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke gemakzucht van de Individuele
Mens. Deze luie burger kan wel worden gestopt door juridisch actieve personen.

Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door
DésiréeElisabethStokkel op 23january2017.
En is opgestuurd aan:
1. Dictator MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander van het Ministerie van
Algemene Zaken – Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag, op 23jan2017.
2. 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 ontvangen deze wet per email.
DésiréeElisabethStokkel
Donkerelaan 39
2061jk Bloemendaal-nh
Nederland.
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