Wet Vrijwillige Castratie Sex-freaks Politie
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 moet zich als Slachtoffer van sexueel geweld verdedigen bij 100%
corrupte Rechters. De Raad voor de Rechtspraak is niet van plan het Rechtsysteem in te
richten voor Hoogbegaafde personen of Slachtoffers met intelligentie.
Momenteel herschrijf ik Politiewetten voor Republiek Nederland.
Deze wet die ik vandaag per decreet invoer voor het Nederlandse Volk, kan per direct worden
uitgevoerd, bovenop de GrondwetRepubliek NL.
Wet Vrijwillige Castratie Sex-freaks Politie Republiek NL regelt dat verdachten / daders van sexuele
aanranding – verkrachting – pedofilie zichzelf vrijwillige – gratis – kunnen laten Chemisch Castreren en
ook therapie kunnen krijgen.
Deze wet regelt ook dat slachtoffers van verkrachting – pedofilie wel naar de Arbitrage-rechtbank
kunnen om daar de dader te dwingen tot Vrijwillige Castratie en Therapie.
Advocaten kunnen dankzij de wetten die ik tot nu toe voor Republiek NL heb ingevoerd, hun cliënten
naar de Arbitrage-rechtbank sturen. Advocaten moeten nu de Corrupte Rechtspraak dwingen het
Arbitrage-rechtsysteem voor het volk de openen.
Een Rechtbank bestaat voor Probleem-oplossing voor het Volk, niet voor sadisten – moordenaars in het
arbeidscontract Rechter.
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Artikel 1 Regime-wijziging zonder bloedvergieten (standaard wetsartikel voor elke wet
Republiek NL)
Dictatuur Nederland is per 18november2016 omgezet in Republiek Nederland door
DésiréeElisabethStokkel.
Dictatuur Nederland is ontstaan in de periode van 1mei2007 – 2juni2014, en duurt voort tot
18november2016, volgens de letter van de Wet – Handvest van de Verenigde Naties –
Mensenrechtenverdragen.
DésiréeElisabethStokkel is gedwongen haar leven te verdedigen – tegen georganiseerde ‘Genocide per
Bureaucratie’ op haar lichaam – en als eerste Nederlandse vrouw een Internationaalstrafhof tegen
Nederland te starten.
De nationale Rechtspraak in Nederland is 100% corrupt en laat dossiers van
rechtzaken verdwijnen op verzoek van Leden van de Staten-Generaal in Nederland.
In Nederland mag een burger geen dictatoren-gedrag van Leden van de Staten-Generaal en of de
Koninklijke Familie stoppen bij de Rechtbank.
Burgers in de Nederlands worden beschadigd en gedood voor de lol van de Leden van de
StatenGeneraal, de Rechters bij de HogeRaad en Rechtspraak, de Clingendael – Onderzoeksraad – NIOD
lobby, de Advocatenorde en Raad voor Rechtsbijstand, plus Koningin Beatrix – Koning Willem-Alexander
en Europese Unie en VNSG Bankimoon.
De Navo houdt Genocide per Bureaucratie in de Nederlands ook moedwillig in stand, ondanks dat dit
verboden is volgens het Handvest van de Verenigde Naties.
Op 2juni2014 is DésiréeElisabethStokkel a ICC-rechtzaak tegen Koning Willem-Alexander gestart
omdat hij bewijst het Volk te beschermen tegen a leven in Dictatuur de Nederlands.
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.koningshuis.oranje.eo.blauwbloed.nos.d
nb.hijos.rchtspraak.advocatenorde.2juni2014.pdf
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.
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◦
◦
◦

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,
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

Vrijwillige Chemische Castratie

1.

Vrijwillige Chemische Castratie is een medische behandeling die tot doel heeft Sex-freaks te
helpen te voorkomen / stoppen dat zij burgers sexueel zullen aanvallen – verkrachten – doden.

2.

Vrijwillige Chemische Castratie is een medische behandeling die alleen door geregistreerde
artsen mag worden uitgevoerd in Nederlandse geregistreerde Artsen-praktijken, Ziekenhuizen of
voor het doel ingerichte Klinieken.

3.

Deze artsen moeten geregistreerd staan als ‘Arts voor Vrijwillige Chemische Castratie’ bij de
Politie – Nederlandse Zorgautoriteit – Inspectie voor Gezondheidszorg – Zorgverzekering –
BIGregister – Rechtspraak – Advocatuur.

4.

De Sex-freak die zichzelf en de leefomgeving wil beschermen tegen Zedendelicten kan bij de
Huisarts – Politie een verzoek tot Vrijwillige Chemische Castratie indienen.
Huisarts – Politie hebben geheimhoudingsplicht en mogen de namen van Sex-freaks niet
openbaar maken, maar zijn wel verplicht om mogelijke Slachtoffers van deze Sex-freaks te
helpen aan Gezondheidszorg.
Slachtoffers worden in een vertrouwelijke leefsituatie door Huisarts – Politie aangesproken inzake
Gedrag van Sex-freaks en in contact gebracht met gespecialiseerde geregistreerde
Gezondheidszorg voor Hulpverlening.
Gezondheidszorg voor Slachtoffers van Sex-freaks die gebruik maken van Vrijwillige Chemische
Castratie is kostenloos.
De Sex-freak zal door Huisarts – Politie worden behandeld als een Persoon met een Medisch
probleem, tenzij blijkt dat de Sex-freak zich heeft schuldig gemaakt aan Zedendelicten waarop
een gevangenisstraf staat van 1 jaar of meer.
De Sex-freak kan de Vrijwillige Chemische Castratie kostenloos krijgen, via de Huisarts – Politie
– Zorgverzekeraar.

5.

De medische behandeling ontstaan door Vrijwillige Chemische Castratie is kostenloos voor
personen die gebruik maken van deze wet: voor dader en slachtoffer.
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De Zorgverzekeraar betaalt de medische behandeling die voorkomt uit Vrijwillige Chemische
Castratie van een persoon.
De Gemeente stelt een budget beschikbaar voor het betalen van het Eigen Risico Zorg inzake
Vrijwillige Chemische Castratie, bij de Afdeling Sociale Zaken.
De Gemeente is verplicht tot geheimhouding en mag in haar Budget en Communicatie alleen
spreken – schrijven over:
‘De Gemeente heeft een Sex-freak; slachtoffers van een Sex-freak een financiele
vergoeding gegeven voor Eigen Bijdrage Zorgverzekering Vrijwillige Chemische Castratie,
direct uitbetaald aan Zorgverzekering…. (naam)’.
Het Jaarverslag van de Gemeente kan dus alleen het budget en aantal vergoedingen van het
aantal Sex-freaks en het aantal Slachtoffers van Sex-freaks vermelden.
En het aantal Zorgverzekeraars, aangevuld met hun naam.
6.

De Zorgverzekeraar die de medische behandeling Vrijwillige Chemische Castratie vergoedt, regelt
bij de Gemeente de vergoeding van het Eigen Risico Zorgverzekering, voor de personen die
gebruik maken van deze wet.

Artikel 3
1.

Wie regelt Vrijwillige Chemische Castratie

Vrijwillige Chemische Castratie mag alleen worden aangevraagd bij Huisarts – Politie door de
persoon die zichzelf ziet als oncontroleerbare Sex-freak en die overgaat tot aanranding –
verkrachting – pedofilie. Of de persoon die zich al schuldig heeft gemaakt aan Zedendelicten.
Alleen de Sex-freak zelf kan de medische behandeling Vrijwillige Chemische Castratie op zijn of
haar lichaam starten.

2.

De noodzaak tot het toepassen van Vrijwillige Chemische Castratie door een Sex-freak kan door
een slachtoffer en Familie of Nabestaanden van een Zedendelict worden aangevraagd bij Huisarts
– Politie.
Voor een Minderjarig slachtoffer kunnen Ouders – Verzorgers – Artsen – Politie de noodzaak tot
het toepassen van Vrijwillige Chemische Castratie aanvragen bij Huisarts – Politie.
De Huisarts – Politie nemen contact op met deze aangekondigde Sex-freak bij Huisarts – Politie
en verzoeken die persoon Vrijwillige Chemische Castratie toe te passen.

3.

Vrijwillige Chemische Castratie kan door slachtoffers en Familie of Nabestaanden van
slachtoffers van Zedendelicten worden aangevraagd bij de Arbitrage-rechtbank Familiezaken.
Slachtoffers – Familie of Nabestaanden van slachtoffers van de verdachten of daders van
Zedendelicten kunnen de Arbitrage-rechtbank Familiezaken inschakelen om de verdachte of
dader te dwingen tot het toepassen van Vrijwillige Chemische Castratie.
De Arbitrage-rechtbank Familiezaken behandelt het dossier als een Gezondheids-probleem
waarvoor een medische behandeling bestaat en noodzakelijk is.
Minderjarige slachtoffers moeten zich wel laten bij staan door een Advocaat; volwassenen mogen
zonder Advocaat proceduren bij de Arbitrage-rechtbank.
De Griffie van de Arbitrage-rechtbank Familiezaken kan alle partijen dwingen tot het inschakelen
van een Mediator, voor het schrijven van het Juridische bouwwerk, noodzakelijk om tot een
Gerechtelijke Uitspraak Arbitrage-rechtbank Familiezaken te komen.
De Griffie van de Arbitrage-rechtbank wijst een Mediator aan, indien noodzakelijk.
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De Gerechtelijke Uitspraak Arbitrage-rechtbank Familiezaken Vrijwillige Chemische Castratie
wordt gepubliceerd als:
Bij Arbitrage-rechtbank Familiezaken …… heeft een Sex-freak de Arbitrage-rechtbank
Familiezaken beloofd Vrijwillige Chemische Castratie te zullen toepassen binnen een
maand, onder toezicht van Huisarts – Politie.
De Sex-freak betaalt…. Schadevergoeding aan het slachtoffer of nabestaande van het
slachtoffer.
Betrokken partijen worden niet bij naam genoemd.
Het doel van de publicatie van de Gerechtelijke Uitspraak Arbitrage-rechtbank
Familiezaken Vrijwillige Chemische Castratie is:

Het Volk te overtuigen van het nut van deze gerechtelijke procedure en de
samenleving te beschermen tegen Sex-freaks.

Het verzamelen van informatie voor dit maatschappelijk probleem

Artikel 4

Zedendelinquenten met spijt

1.

Een persoon die door de Rechter is veroordeeld als Sex-freak – of een persoon die binnenkort
zal worden veroordeeld als Sex-freak – en die burgers tot slachtoffer van sexueel geweld heeft
gemaakt, kan alsnog Vrijwillige Chemische Castratie bij Huisarts – Politie aanvragen.

2.

Een door de Rechter veroordeelde Sex-freak – of een Sex-freak die veroordeeld zal worden op
korte termijn – kan bij de Rechter een lichte strafvermindering aanvragen voor goed gedrag,
nadat de medische behandeling Vrijwillige Chemische Castratie succesvol is uitgevoerd.

3.

Deze Sex-freak wordt veroordeeld bij de Strafrechtbank; het is de Strafrechter die de lichte
strafvermindering kan toekennen.

4.

Deze Sex-freak – die al een dossier heeft bij de Strafrechtbank – gaat niet naar de Arbitragerechtbank.

Artikel 5 Sexueel geweld in Organisatie
1.

Elk persoon werkzaam bij een Organisatie – of Bewoner binnen een Organisatie – kan bij de
Huisarts – Politie een gesprek starten over een burger die zich gedraagt als verdachte / dader
werkzaam binnen de Organisatie en die in aanmerking komt voor Vrijwillige Chemische Castratie.
Een Vrijwilliger wordt behandeld als een persoon die werkzaam is binnen de Organisatie.
Familie – Vrienden zijn prive-personen en vallen onder Familiezaken-recht.

2.

Elk persoon werkzaam bij een Organisatie – of Bewoner binnen een organisatie – kan bij de
Arbitrage-rechtbank Ondernemerszaken een procedure starten om Vrijwillige Chemische
Castratie af te dwingen bij de verdachte / dader werkzaam binnen de Organisatie.
Bij Arbitrage-rechtbank Ondernemerszaken …… heeft een Sex-freak de Arbitrage-rechtbank
Ondernemerszaken beloofd Vrijwillige Chemische Castratie te zullen toepassen binnen een
maand, onder toezicht van Huisarts – Politie.
De Sex-freak betaalt…. Schadevergoeding aan het slachtoffer of nabestaande van het
slachtoffer.
Waarschuwing! Als bij de Arbitrage-rechtbank blijkt dat een partij misbruik maakt van dit Luxe
Goedkope Rechtsysteem
‘treedt de Ik-timmer-je-de-bek-dicht-procedure inwerking’.
Partijen die misbruik maken van het Arbitrage-recht-systeem eindigen bij de Grondwetrechtbank waar de standaard straf van 365 dagen Taakstraf op een sociaal minimum inkomen of
één jaar Gevangenisstraf wordt opgelegd aan de saboterende – treiterende partij.
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3.

Een Bewoner binnen organisatie die wordt geconfronteerd met sexueel geweld uitgevoerd door
Familie – Vrienden neemt contact op met de Huisarts – Politie.
Deze Bewoner kan eventueel naar de Arbitrage-rechtbank Familiezaken gaan voor het opeisen
van Vrijwillige Chemische Castratie bij de verdachte / dader, categorie Familie – Vrienden.

Artikel 6 Schadevergoeding slachtoffer sexueel geweld
1.

De Arbitrage-rechtbank Ondernemerszaken en de Arbitrage-rechtbank Familiezaken beoordelen
of de verdachte / dader een schadevergoeding kan betalen aan het slachtoffer van de Sex-freak
of aan de Nabestaanden van een slachtoffer van een Sex-freak.
Alle emotionele – juridische – financiele rechtsfeiten worden in één Gerechtelijke Uitspraak
Arbitrage-rechtbank afgehandeld.

2.

Minderjarigen ontvangen ook een schadevergoeding van de verdachte / dader, welke wordt
uitbetaald aan de wettelijke Ouders – Verzorgers van de minderjarigen.
Minderjarigen bepalen zelf wat zij met deze schadevergoeding willen doen, vanaf de leeftijd van
12 jaar oud.
Een volwassen persoon die ontdekt dat hij of zij in de positie als Minderjarigen een
schadevergoeding heeft ontvangen van een Sex-freak – en die persoonlijk geen gebruik heeft
mogen maken van deze schadevergoeding - kan voor dit probleem een Arbitrage-rechtbank
procedure starten tegen de wettelijke Ouders – Verzorgers die hun macht over de
schadevergoeding hebben misbruikt.

3.

Een volwassen persoon die ontdekt dat hij of zij in de positie als ‘Bewoner in een Organisatie’
een schadevergoeding heeft ontvangen van een Sex-freak – en die persoonlijk geen gebruik
heeft mogen maken van deze schadevergoeding - kan voor dit probleem een Arbitragerechtbank procedure starten tegen de Familie – Verzorgers – Personen die hun macht over deze
schadevergoeding hebben misbruikt.

Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door
DésiréeElisabethStokkel op 30januari2017.
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 30jan2017.
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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