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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 Kabinet – Parlement- Koningshuis blijven het rechtfeit dat Nederland een Republiek is per 
18nov2016 – met een nieuwe GrondwetRepubliekNederland – negeren.

Terwijl zij weten dat alle Ambassades – Presidenten – MinistersBuitenlandse Zaken Holland 
platchanteren – leegmangelen… veroorzaakt door de Internationaal Strafhof rechtzaak tegen NL en de 
criminele werkwijze van dit ICC.

En, er ligt ook een ICC-rechtzaak tegen Alle Presidenten – Ministers BuitenlandseZaken – 
Ambassadeurs…...

De Kabinetsformatie voor het in stand houden van Dictatuur Nederland is in vollegang.

Bekend is ‘dat Kinderen op scholen het Volkslied het Wilhelmus moeten zingen’.

Crimineel gedrag van het komende Kabinet – Parlement.

Ik – InterimMinisterPresident, DésiréeElisabethStokkel – geef met deze wet scholen – kinderen de 
opdracht om een nieuw Fairtrade & Eko Volkslied te ontwikkelen & uitvoeren voor Republiek NL, Galaxy-
proof… natuurlijk. 

Artikel 1 Regime-wijziging zonder bloedvergieten  (standaard wetsartikel voor elke wet 
Republiek NL)

Dictatuur Nederland is per 18november2016 omgezet in Republiek Nederland door
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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.r
epublicnl.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 Staten-

Generaal + 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.
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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     Verbod op vertolken Volklied het Wilhelmus van Koninkrijk der Nederlanden

1. Het Nederlandse Volkslied van het Koninkrijk der Nederlanden heet: Het Wilhelmus.
Dit Volkslied mag met ingang van 18november2016 niet meer worden uitgevoerd.
Het vertolken van het Wilhelmus bewijst steun voor Dictatuur Nederland.

2. Het zingen, neurieën, vertolken van het Wilhelmus met / zonder muziekinstrumenten wordt 
bestrafd met een 365 Dagen Taakstraf onder Electronisch Toezicht met een inkomen niet hoger 
dan het absolute Sociaal Minimuminkomen.  

3. Zolang Republiek Nederland nog geen nieuw Fairtrade & Eko Volkslied heeft, mag iedereen een 
Welkomstlied of Beloningslied vertolken dat hij of zij geschikt vindt voor de dag waarop dit lied 
wordt gezongen, gespeeld.

Artikel 3   Pedagogisch onverantwoord

1. Het is pedagogisch onverantwoord kinderen te dwingen zich aan te passen aan het Volkslied van 
Dictatuur Nederland, het Wilhemus. 

2. Kinderen worden thuis geconfonteerd met leven in Dictatuur Nederland;
a) Ouders worden door de Politie niet geholpen; aangiften tegen criminelen worden niet 

juridisch correct afgehandeld. 
b) Gemeenten geven Politie opdracht gezinnen stiekem psychisch te folteren.
c) Hulpverlening faalt: Jeugdzorg – Therapeutie – is onderdeel van de Dictatoren-

bureuacratie..waardoor kinderen de verkeerde zorg, of helemaal geen zorg krijgen.
d) Kinderen zijn familie kwijtgeraakt tijdens de MH17 en andere oorlogssituaties.
e) Kinderen moeten leren zichzelf juridisch correct te verdedigen in de juiste pedagogie; dit 

proces wordt in Dictatuur zoveel mogelijk gesaboteerd.

3. Scholen worden geconfronteerd met een extra nutteloze taak, als zij door het Dictatoren 
Parlement gedwongen worden het Volkslied het Wilhelmus in de klas te vertolken; kinderen 
weten dit…

Artikel 4      Opdracht voor Fairtrade & Eko Volkslied Republiek Nederland

Ik – IMP, DésiréeElisabethStokkel – geef scholen de opdracht om een nieuw Fairtrade & Eko 
Volkslied te produceren voor Republiek Nederland; inhoud:

 Recht 
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 Pedagogiek 
 100% Fairtrade & Eko leven
 ICT
 Galaxy

Inspiratiebron: Pastorale van Liesbeth List en Ramses Shaffy

Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door  
DésiréeElisabethStokkel op 28augustus2017.

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 28augustus2017.  
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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