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Verankerd aan 

Grondwet voor Republiek

Nederland 

Dit Wetsvoorstel is geschreven door Désirée Elisabeth Stokkel

Grondwet Republiek NL vereenvoudigt bureaucratie en verwijdert 
Misdrijven tegen de Menselijkheid uit onze 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. 

Inleidende bepaling

Vergis je niet! 
Deze wet lijkt simpel beredeneerd, 

maar kan uitsluitend worden uitgevoerd in samenhang met de Grondwet Republiek NL.

Wet Rechtsysteem Republiek NL 2016 

Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen

Artikel 1     Rechtbanken ruimen NL op; HogeRaad wordt Grondwet-rechtbank

1. Het Koninkrijk der Nederlanden wordt Republiek Nederland.

2. Het volk krijgt opruim-macht en opruim-plicht dankzij de Grondwet Republiek Nederland, met 
als doel: de bureaucratie klein en goedkoop houden; grote maatschappelijke-, economische- en 
juridische problemen opdelen in kleine units om vervolgens de problemen in de kleine units op 
korte termijn te kunnen omzetten in probleem-oplossing.

3. Het huidig Rechtsysteem zoals wij dit kennen voor Koninkrijk der Nederlanden wijzigt door de 
inwerking treding van de Grondwet Republiek NL per direct op 2 punten: 
a) er is een Arbitrage-rechtbank naast de Straf-rechtbank; deze Arbitrage-rechtbank staat vóór

alle overige rechtbanken.  Elke burger is verplicht elke 1e rechtszaak te starten bij de 
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Arbitrage-rechtbank, met als plicht een juridisch correcte oplossing voor een conflict 
genereren.

b) er is een Grondwet-rechtbank met als hoofdtaak het overeind houden van Rechtstaat 
Republiek NL en haar soevereiniteit; de Grondwet-rechtbank is een doortastende opruim-
rechtbank. 

4. De HogeRaad krijgt een nieuwe naam en een nieuw Rechtsysteem naast de Rechterlijke Macht 
voor het Koninkrijk der Nederlanden, tijdens de overgangsperiode  van Koninkrijk naar 
Republiek; vanaf dag 1 dat de Grondwet Republiek Nederland van kracht is gaat de 
naamsverandering in. De HogeRaad der Nederlanden heet volgens de Grondwet Republiek NL 
'Grondwet-rechtbank'. 

In het dagelijks leven betekent dit: binnen 90 dagen nadat de Grondwet Republiek NL van 
kracht is zijn er Parlementsverkiezingen voor de Tweedekamer en Eerstekamer. Het volk moet 
vanaf dag 91 na het van kracht worden van de Grondwet Republiek Nederland, gebruik kunnen 
maken van de Grondwet-rechtbank en de Grondwet-schending-procedure, te beginnen met 
eventuele problemen die zich tijdens of na de Verkiezingen voor het nieuwe parlement hebben 
voorgedaan.

De Grondwet-rechtbank kent 2 soorten bestuurders: de President en de Voorzitter. De president 
behandelt de complexe dossiers, de Voorzitter de eenvoudige Grondwet-schending-procedures 
en snelrecht.

Het is aan de President van de HogeRaad om na het van kracht worden van de Grondwet 
Republiek NL binnen 90 dagen het bestuur van de Grondwet-rechtbank op te delen in een 
Preisdent en Voorzitter en om de Grondwet-schending-procedure te hebben klaarliggen voor het 
volk. 
Het is aan de nieuwe President en Voorzitter van de Grondwet-rechtbank om te bepalen welke 
bestaande dossiers al in behandeling bij de Hoge Raad voor Koninkrijk der Nederlanden kunnen 
worden overgeheveld naar de Grondwet-rechtbank Republiek Nederland en de Grondwet-
schending-procedure. Het volk volgt de Hogeraad of  Grondwet-rechtbank. 
Deze keuze vrijheid geeft de President – Voorzitter van de 
Grondwet-rechtbank de macht om tegen partijen en hun dossiers te zeggen:'Stop met het 
treiteren, en  presenteer een juridisch correcte oplossing, goedgekeurd door de Grondwet 
Republiek Nederland'. 

5. De Wet op de Rechterlijke organisatie voor het Koninkrijk der Nederlanden  kan niet vervallen 

zolang de transformatie van Koninkrijk NL tot Republiek NL niet is voltooid. De vestiging van de 
Republiek NL is pas voltooid als het Nieuw gekozen Zakenparlement Republiek NL alle bestaande
wetten voor Koninkrijk NL heeft gewijzigd in alle wetten voor Republiek NL. 

Deze transformatie van de Rechtspraak  mag maximaal twee jaar duren.
Na twee jaar worden parlementsleden en personeel binnen de Rechtspraak verwijderd uit hun 
arbeidscontract door de Grondwet-rechtbank

6. De Rechtspraak heeft de plicht om per direct na het in werking treden van de Grondwet 

Republiek NL de Arbitrage-rechtbank en Grondwet-rechtbank op te richten.
Deze twee rechtbanken moeten actief zijn op Dag 91 nadat de Grondwet Republiek NL in 
werking is getreden; op Dag 91 heeft het Nederlandse volk een Nieuw gekozen Zakenparlement 
Republiek NL met een gekozen Minister-president. 

7. De Minister-president  Republiek NL is verantwoordelijk voor het handhaven van de Rechtstaat 

Republiek Nederland en haar soevereiniteit.  De Minister-president is eindverantwoordelijke voor
de arbeidcontracten voor de besturen van de Raad voor Rechtspraak en de gerechten.

De Interim Minister President – die de Grondwet Republiek Nederland in werking stelt – geeft de 
Algemene maatregelen van bestuur per decreet uit, voor de hervorming van de Rechtspraak.
Deze Algemene maatregelen van bestuur kunnen niet door het huidige 100% criminele 
parlement van Koninkrijk Nederland worden gewijzigd. 

De Rechtspraak heeft de vrijheid gedurende twee jaar de transformatie van de de Rechtspraak 
Koninkrijk der Nederland in Republiek Nederland naar eigen inzicht in te vullen, op voorwaarde 
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dat alle veranderingen worden gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de 
Rechtspraak.

8. Het is aan de Griffie van elke rechtbank in NL om te bepalen óf dossiers die zij al in behandeling 

hebben – tijdens Koninkrijk der Nederlanden – kunnen worden overgeheveld naar de Arbitrage-
rechtbank voor de Republiek Nederland.    
De Griffie van de rechtbank mag vanaf dag 1 na het van kracht worden van de Grondwet 
Republiek NL eisen dat partijen die een rechtszaak starten – of al zijn gestart – een juridisch 
correcte oplossing presenteren voor het conflict bij de Griffie van de rechtbank. Deze Griffie van 
de rechtbank gaat – eventueel in samenwerking met een Mediator – de meeste conflicten 
afhandelen voor het bouwen van jurisprudentie voor Republiek NL. De Griffie bepaalt of het 
dossier moet worden voorgelegd aan de rechter, niet de partijen in het dossier.

De Griffie krijgt veel vrijheid voor dit nieuwe vereenvoudigingsproces tijdens de transformatie 
van Koninkrijk naar Republiek.   Na de Parlementsverkiezingen Tweedekamer en Eerstekamer 
Republiek Nederland, is het aan de Gekozen Minister-president, het nieuwe Zakenparlement, de 
Provincie, de Gemeente of de Individuele burger om het Rechtsysteem Republiek NL bij te 
sturen. Dit proces kan eventueel door de Individuele burger worden afgedwongen met een 
Internet-Grondwet-referendum of een Internet-Raadgevend-referendum.

9. De Wet Rechtspositie Rechterlijke ambtenaar is van kracht naast deze Wet Rechtsysteem 
Republiek NL. Tijdens de overgangsperiode van 90 dagen voor transformatie van Koninkrijk der 
Nederlanden in Republiek Nederland, blijft de Wet Rechtspositie Rechterlijke ambtenaar 
ongewijzigd van kracht. Het is aan het nieuw gekozen Zakenparlement om deze wet aan te 
passen aan het nieuwe leven en de nieuwe bureuacratie Republiek Nederland.

10. De Algemene Wet Bestuursrecht is van toepassing op organisatie en uitvoering van het 
Rechtsysteem; tijdens de overgangsperiode van Koninkrijk Nederland naar Republiek Nederland 
blijft de Algemene Wet Bestuursrecht gelden als ten tijde van het Koninkrijk….totdat het 
Zakenparlement Republiek Nederland wijzigingen in wetgeving Republiek NL tot stand brengt.

De Griffie van de Rechtbanken krijgen nu veel beslis-macht tijdens de transformatie van 
Koninkrijk in Republiek NL.    Geen probleem, nu de Grondwet Republiek NL elk individu de 
macht & plicht geeft een juridisch correcte oplossing voor een conflict te presenteren bij de 
Arbitrage-rechtbank.

Dus!?  

Vanaf Dag 1 na de inwerking treding van de Grondwet Republiek NL mag elke rechtbank in 
Nederland – niet zijnde de Strafrechtbank, de HogeRaad – bij elke partij in een dossier en zaak 
eisen 'dat zij voor het bestaande conflict een juridisch correcte oplossing presenteren bij de 
Griffier van de rechtbank.  De Grondwet-rechtbank mag wel eisen dat alle partijen een oplossing
voor een conflict inleveren bij de Griffie. De Griffier bepaalt of een Mediator moet worden 
ingeschakeld,  of het dossier naar de Rechter moet worden doorgestuurd voor een rechtzitting. 
De Griffier mag het conflict stoppen met een gerechtelijke uitspraak, goedgekeurd door een 
Rechtelijke ambtenaar.

Artikel 2   Definities

1. De Minister-President Republiek Nederland ondertekent deze wet en aanvullende Algemene 
maatregelen van bestuur, nationale wetten  of verdragen inherent aan het Nederlands 
Rechtsysteem .  De Minister-President heeft als hoofdtaak: het waarborgen van de Rechtstaat 
Nederland en haar soevereiniteit volgens de Grondwet Republiek NL.

2. De Minister verantwoordelijk voor uitvoeren van Rechtsysteem : De Minister van Veiligheid & 
Justitie.

3. Gerechten: de gerechten

4. Rechterlijke ambtenaren: de president van, de vice-presidenten van, de rechters  en rechters in 

buitengewone dienst bij de Grondwet-rechtbank. Synoniem voor rechter = raadsheer.

5. Senior rechter , de rechters  en de rechters-plaatsvervangers in de gerechtshoven.

6. Senior rechters A,  de senior rechters en de rechters-plaatsvervangers in de rechtbanken.
7. De procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal, de advocaten-generaal en de 
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advocaten-generaal in buitengewone dienst bij de Grondwet-rechtbank.

8. De procureurs-generaal die het College van procureurs-generaal, vormen; de landelijk 
hoofdadvocaat-generaal bij het ressortsparket alsmede de hoofdadvocaten-generaal, de senior 
advocaten-generaal, de advocaten-generaal en de plaatsvervangende advocaten-generaal bij 
het ressortsparket en het parket-generaal.

9. De hoofdofficieren van justitie, de plaatsvervangende hoofdofficieren van justitie, de senior 
officieren van justitie A, de senior officieren van justitie, de officieren van justitie, de substituut-
officieren van justitie, de plaatsvervangende officieren van justitie, de officieren enkelvoudige 
zittingen en de plaatsvervangende officieren enkelvoudige zittingen bij de 
arrondissementsparketten, het landelijk parket, het functioneel parket, het parket centrale 
verwerking openbaar ministerie en het parket-generaal.

10. De senior-gerechtsauditeurs en gerechtsauditeurs bij de gerechten; de griffier en de substituut-
griffier van de Grondwet-rechtbank.

11. Rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast: de rechterlijke ambtenaren.
12. Gerechtsambtenaren: burgerlijke rijksambtenaren op basis van een aanstelling werkzaam bij 

een gerecht. 

13. Arbitrage-rechtbank: verplichte rechtbank voor 1ste rechtsgang – voor alle rechtsfeiten die niet 
thuis zijn bij de Straf-rechtbank – voor alle burgers en organisaties; elke partij moet volgens de 
Grondwet Republiek NL een juridisch correcte oplossing voor het conflict presenteren.

14. Grondwet-rechtbank: Grondwet-rechtbank Republiek Nederland.

15. De Raad: de Raad voor de rechtspraak.

16. Zittingscapaciteit: beschikbare zittingsruimte, beschikbare capaciteit aan rechterlijke 
ambtenaren met rechtspraak belast of beschikbare capaciteit aan gerechtsambtenaren benodigd
voor de behandeling van zaken.

Hoofdstuk 2    Plattegrond Rechtsysteem 

Artikel 3   Koepelorgaan en Gerechten Rechterlijke macht

1. Raad voor Rechtspraak; overkoepelend orgaan Rechtspraak

2. De tot de rechterlijke macht behorende gerechten zijn:

a) de rechtbanken; Arbitrage-rechtbank

b) de gerechtshoven; en

c) de Grondwet-rechtbank.

Artikel 4   Raad voor Rechtspraak

1. Er is een Raad voor de rechtspraak.

2. De Raad bestaat uit vijf leden.
3. Alle  bestuursleden van de Raad voor Rechtspraak worden bij Algemene maatregel van betuur  

in hun arbeidscontract benoemd door de Minister-president voor een periode van zes jaar. Zij 
kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van drie jaar.
Alle leden van de Raad kiezen uit hun midden een voorzitter.
Alle arbeidsconflicten tussen leden van de Raad voor Rechtspraak en de Minister of de Minister-
president worden door de Grondwet-rechtbank, per Grondwet-schending-procedure beoordeelt.

4. De Individuele burger heeft de macht een Internet-Grondwet-referendum te eisen voor het 
verwijderen van slechtfunctionerende bestuursleden bij de Raad voor Rechtspraak, op 
voorwaarde dat deze burger ook een Kandidaat aanwijst die zij in dat arbeidscontract willen 
stemmen tijdens het Internet-Grondwet-referendum.

5. De Raad bestaat uit vijf leden; hiervan zijn drie leden rechterlijke ambtenaren met rechtspraak 
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belast;  met rechtspraak belaste leden zijn formeel geregistreerde rechters werkzaam  in het 
Nederlands Rechtsysteem met een minimale fulltime werkervaring van vijf jaar.  De overige 
leden van de Raad zijn geen rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast; deze 2 leden zijn 
wel volledig afgestudeerd in Recht aan de Universiteit en hebben een fulltime werkervaring van 
minimaal 10 jaar binnen het Nederlands Rechtsysteem .

6. De leden kunnen niet tevens zijn:

a) lid van het bestuur van een gerecht;

b) lid van de Staten-Generaal;

c) minister of staatssecretaris;

d) vice-president of lid van de Raad van State;

e) president of lid van de Algemene Rekenkamer;

f) nationale ombudsman of substituut-ombudsman;

a) ambtenaar bij een ministerie, alsmede de daaronder ressorterende instellingen, diensten

en bedrijven;

g) rechterlijk ambtenaar, ander dan formeel geregistreerde rechter.

h) i. lid van het College van Afgevaardigden

i) bestuurslid Openbare Dienst

j) eigenaar van een privaat bedrijf of organisatie

7. Voorafgaand aan de voordracht voor de benoeming tot Lid Raad voor Rechtspraak, stelt Onze 
Minister in overeenstemming met de Raad een lijst vast van maximaal zes personen die voor de 
vervulling van de desbetreffende vacature in aanmerking lijken te komen.

De lijst wordt ter beschikking gesteld aan een Commissie van Aanbeveling. Deze bestaat uit een 
president van een gerecht, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Vereniging voor 
Rechtspraak, een lid van het College van Afgevaardigden, het niet-rechterlijk lid van een 
gerechtsbestuur en een door Onze Minister aangewezen persoon; de president  van een gerecht 
is voorzitter.

De commissie stelt uit de lijst een aanbeveling op van maximaal drie personen. Zij zendt deze 
uiterlijk acht weken na vaststelling van de lijst aan Onze Minister.  De Minister-president gaat 
akkoord met de gekozen bestuursleden Raad voor Rechtspraak en zet zijn of haar handtekening 
op het arbeidscontract van het nieuwe lid van de Raad.    Bij Algemene maatregel van betuur  
kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de procedure, bedoeld in dit artikel.

8. Overgangsbepaling voor transformatie van Koninkrijk der Nederlanden naar Republiek NL; het 
salaris van de Bestuursleden Raad voor Rechtspraak wordt toegekend overeenkomstig de Wet 
Rechtspositie Rechterlijke ambtenaren,  de Ambtenarenwet, betreffende CAOs.

De Gekozen Minister-president voor Republiek NL, de Minister voor Veiligheid & Justitie 
Zakenparlement Republiek NL, kunnen nadat zij in hun arbeidscontract zijn benoemd bij 
Algemene maatregel van betuur , deze overgangsbepaling afstemmen op het nieuwe leven en 
de nieuwe bureacratie Republiek Nederland. 

9. Binnen het Rechtsysteem Republiek Nederland komt één standaard klachtensysteem voor alle 
personen die werken op een arbeidscontract binnen het Rechtsysteem ; deze standaard 
klachtenprocedure bestaat uit een Directe Interne Procedure – voor lichte eenvoudige klachten 
over wangedrag collega's – en uit een Grondwet-schending-procedure voor ernstige klachten 
over wangedrag collega's –.  Alle  Klachten Directe Interne Procedure worden aangemeld bij de 
Minister van Veiligheid & Justitie. De Grondwet-schending-procedure Klachten Rechtsysteem is 
openbaar voor het volk en wordt begeleid door de Minister-president.

10. De Minister van Veiligheid & Justitie handelt alle zaken met betrekking tot het arbeidscontract 

van alle personeel binnen het Rechtsysteem af, met uitzondering van alle Bestuursfuncties 
binnen het Rechtsysteem .

De Minister-president handelt alle zaken met betrekking tot het arbeidscontract van alle 
Bestuursfuncties binnen het Rechtsysteem af. 
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Zowel de Minister van Veiligheid & Justitie als de Minister-president handelen klachten af – 
schorsing – sollicitatie – aanstelling – ontslag – opleiding – bijscholing – in overleg met het 
management van de betreffende afdeling waar de persoon in deze kwestie werkt of komt te 
werken.  

Alle zaken met betrekking tot het arbeidscontract van personeel binnen het Rechtsysteem 
worden vastgelgd in een Algemene maatregel van betuur . 

Het management van een unit binnen het Rechtsysteem mag bij constatering van wangedrag 
door de Minister van Veiligheid & Justitie en de Minister-president binnen het Rechtsysteem 
hiertegen een Grondwet-schending-procedure starten bij de Grondwet-rechtbank.  

11. De Raad beslist bij meerderheid van stemmen.
Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

12. De Raad stelt bij reglement nadere regels vast met betrekking tot zijn werkwijze en 
besluitvorming. Het reglement wordt aan de Minister-president gezonden en gepubliceerd in de 
Staatscourant.

13. De Raad kan een of meer leden machtigen een of meer van zijn bevoegdheden uit te oefenen. 
Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

14. Te zijner ondersteuning beschikt de Raad over een bureau.
Ten aanzien van de tot het bureau behorende ambtenaren worden de in de Ambtenarenwet aan 
het bevoegd gezag toegekende bevoegdheden uitgeoefend door de Raad.
Bij of krachtens Algemene maatregel van betuur  worden nadere regels gesteld omtrent de 
uitoefening van rechtspositionele bevoegdheden door de Raad ten aanzien van de tot het bureau
behorende ambtenaren.

15. Er is een College van afgevaardigden.
Het College bestaat uit vertegenwoordigers van de gerechten, de Arbitrage-rechtbank, de 
Strafrechtbank, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.  
Bij Algemene maatregel van betuur  worden nadere regels gesteld omtrent de samenstelling en 
inrichting van het College en de afvaardiging van de leden.
Het College heeft tot taak de Raad gevraagd of ongevraagd te adviseren omtrent de uitvoering 
van zijn taken.
De Raad verstrekt desgevraagd aan het College de voor de uitoefening van zijn taak benodigde 
inlichtingen

Artikel 5 Taken bevoegdheden Raad voor Rechtspraak

1. De Raad is belast met:
a. de voorbereiding van de begroting voor de Raad en de gerechten gezamenlijk;
b. de toekenning van budgetten ten laste van de rijksbegroting aan de gerechten;
c. de ondersteuning van de bedrijfsvoering bij de gerechten;
d. het toezicht op de uitvoering van de begroting door de gerechten;
e. het toezicht op de bedrijfsvoering bij de gerechten;
f. landelijke activiteiten op het gebied van werving, selectie, aanstelling, benoeming en opleiding
van het personeel bij de gerechten.

2. Ter uitvoering van de genoemde taken is de zorg van de Raad in het bijzonder gericht op:
a. automatisering en bestuurlijke informatievoorziening;
b. huisvesting en beveiliging;
c. de kwaliteit van de bestuurlijke en organisatorische werkwijze van de gerechten;
d. personeelsaangelegenheden;
e. overige materiële voorzieningen.

3. De Raad kan ter uitvoering van de genoemde taken algemene aanwijzingen geven aan de 
besturen van de gerechten voorzover dit noodzakelijk is met het oog op een goede 
bedrijfsvoering van de gerechten.
Alvorens een aanwijzing te geven stelt de Raad het College van afgevaardigden in de 
gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken. In de motivering van de aanwijzing geeft de Raad
aan op welke wijze hij de zienswijze van het College in zijn beoordeling heeft betrokken.
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Een aanwijzing wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

4. De Minister van Veiligheid & Justitie   kan algemene aanwijzingen geven betreffende de 

uitvoering van de genoemde taken door de Raad voorzover dit noodzakelijk is met het oog op 
een goede bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

Alvorens een aanwijzing te geven, stelt Onze Minister de Raad in de gelegenheid schriftelijk zijn 
zienswijze kenbaar te maken.
Onze Minister deelt de Raad de voorgenomen aanwijzing en de motivering daarvan schriftelijk 
mede. Onze Minister kan de Raad voor het kenbaar maken van zijn zienswijze een termijn 
stellen. De zienswijze van de Raad wordt schriftelijk en gemotiveerd gegeven.
Een aanwijzing in strijd met de Grondwet Republiek Nederland wordt beschouwd als 'niet 
gegeven', en kan dus ook niet worden toegepast. 
De aanwijzing wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

5. De Raad voor Rechtspraak voert  de Algemene wet bestuursrecht binnen haar organisatie.

6. De Raad heeft tot taak ondersteuning te bieden aan activiteiten van de gerechten die gericht zijn
op uniforme rechtstoepassing en bevordering van de juridische kwaliteit.

7. De Raad heeft tot taak regering en Staten-Generaal te adviseren omtrent algemeen verbindende
voorschriften en te voeren beleid van het Rijk op het terrein van de rechtspleging. De adviezen 
van de Raad worden vastgesteld na overleg met de gerechten.
De Raad past  de Kaderwet adviescolleges  tijdens deze adviserende taak toe.

8. Bij de uitvoering van de taken treedt de Raad niet in de procesrechtelijke behandeling van, de 
inhoudelijke beoordeling van alsmede de beslissing in een concrete zaak.

Artikel 6 Grondwet-procedure conflicterend Advies binnen Raad voor Rechtspraak  Nieuw!

1. De Grondwet-rechtbank mag de Raad voor Rechtspraak in een formele procedure Adviseren over
de totale werkwijze van de Raad voor Rechtspraak. 

Conflicten binnen de Raad voor Rechtspraak over uitvoering van taken kunnen worden 
voorgelegd aan de Grondwet-rechtbank. Wanneer er geen sprake is van wangedrag van 
personeel binnen de Raad voor Rechtspraak, al dan niet in samenwerking met personeel binnen 
het Rechtsysteem…, kan de Raad van Rechtspraak voor Advies naar de Grondwet-rechtbank… 
zonder dat dit leidt tot strafoplegging aan personeel,  door de Grondwet-rechtbank. 

Deze Adviserende Grondwet-procedure is openbaar voor het volk en staat vermeldt op de 
website van Rechtspraak. 

2. Deze Adviserende Grondwet-procedure is uitsluitend beschikbaar voor de Raad voor 

Rechtspraak; de Minister, de Minister-president, Publieke diensten, Bedrijven, Politieke partijen, 
Provincies, Gemeenten, Individuele burgers  kunnen géén gebruik maken van deze Advies-
Grondwet-procedure.

3. De Grondwet-rechtbank schrijft een formeel Advies-Grondwet-procedure-arrest voor de Raad 
voor Rechtspraak, welke wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 

Doel van deze Adviserende Grondwet-procedure tussen de Raad voor Rechtspraak en Grondwet-
rechtbank is uniformering van nationaal en internationaal recht, bij een zo eenvoudig en 
goedkoop mogelijke bureuacratie. 

4. De Raad voor Rechtspraak neemt formele Besluiten voor de ganga van zaken binnen het 

Rechtsysteem. 
Tegen deze Besluiten staat voor het personeel binnen het Rechtsysteem een bezwaar-procedure 
open; De Raad handelt zelf het bezwaar af binnen een redelijke termijn.
Blijft het bezwaar bestaan, treedt de Advies-Grondwet-Procedure bij de Grondwet-rechtbank in 
werking.
De Algemene Wet Bestuursrecht is van toepassing. Deze procedure staat alleen open voor 
personeel binnen het Rechtsysteem.
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5. Doel: door de transparantie van de Rechtspraak, kan de Individuele burger een kwalitatief goede
oplossing voor een conflict presenteren bij de Arbitrage-rechtbank.  Een helder Rechtsysteem 
maakt probleem-definiëring eenvoudiger.

6. De Raad van State bemoeit zich dus niet meer met de gang van zaken rond Raad voor 
Rechtspraak.
De Raad van State zal volledig verdwijnen door de Grondwet Republiek NL, en de Artbitrage-
rechtbank en de Grondwet-rechtbank.  De politieke adviesrol van deze lobby-rechtbank wordt 
omgezet in een jurisprudentie bouwende rol, nu het Recht voor de Rechtstaat Republiek 
Nederland wordt gebouwd dankij de zakelijke werkwijze van het parlement, de Arbitrage-
rechtbank en de bijsturende werking van de Grondwet-rechtbank.

De administratie van de huidige Raad van State kan door de Raad van Rechtspraak in 
samenwerking de de Grondwet-rechtbank worden omgevormd tot een unit binnen de Grondwet-
rechtbank die zich concentreert op een categorie dossiers en zaken. 
De naam van de Raad van State verandert in deze constructie in:’Grondwet-rechtbank, 
categorie...’.   Deze werkwijziging en naamswijziging van de Raad van Sate wordt gepubliceerd 
in de Staatscourant.

Artikel 7 Planning en bekostiging Raad voor Rechtspraak, het Rechtsysteem

1. De Minister van Veiligheid en Justitie kent de Raad jaarlijks een budget toe ten laste van de 
rijksbegroting ten behoeve van de activiteiten van de Raad en de gerechten gezamenlijk. De 
Minister kan voorschriften verbinden aan deze toekenning.

Onze Minister maakt aan de Raad zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de begroting van 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekend, welk budget hij toekent aan de Raad en de 
gerechten gezamenlijk. 
De Minister stemt dit budget zo veel mogelijk af op de begrotingsvoorstellen en 
meerjarenraming van de Raad voor Rechtspraak aan hem verstrekt voorafgaand aan het 
vaststellen van het budget ten laste van de rijksbegroting. 

Wijkt het budget van de Minister af van de begrotingsvoorstellen en meerjarenraming van de 
Raad, stemt de Raad in het begrotingsjaar de de definitieve begroting af op het definitieve  
budget van de Minister.   De Raad doet de noodzakelijke uitgaven binnen de grenzen van de 
vastgestelde of gewijzigde begroting. 

2. Bij Algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de financiering 
van de rechtspraak. Daartoe behoren in elk geval regels betreffende:
a. de objectieve meting van de werklast bij de gerechten;
b. de vergoeding van de gerechtskosten;
c. de voorschriften die aan de financiering kunnen worden verbonden in verband met de 
activiteiten van de gerechten en de daaraan verbonden werklast;
d. de wijze waarop bij de financiering rekening kan worden gehouden met de naleving van de in 
onderdeel c bedoelde voorschriften in de voorafgaande periode;
e. het door de Raad en de gerechten toe te passen begrotingsstelsel.

3. De Minister zendt een ontwerp Algemene maatregel van bestuur voor de Raad toe aan de Raad 
voor de Rechtspraak.
Voorafgaand aan het vast stellen  van de definitieve Algemene maatregel van bestuur in relatie 
tot de Raad door het parlement, stelt Onze Minister de Raad in de gelegenheid schriftelijk een 
zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de inhoud van het ontwerp Algemene maatregel
van bestuur. 

De Raad schrijft een  nota van toelichting bij de Algemene maatregel van bestuur, waarin staat 
aangegeven in hoeverre en op welke gronden  de zienswijze van de Raad afwijkt van die van de 
Minister. Een eventeel aanwezig Advies-Grondwet-procedure-arrest voor Advies aan de Raad 
door de Grondwet-rechtbank wordt aan deze nota van toelichting toegevoegd; de werkwijze van 
de Raad volgend op dit Grondwet-procedure-arrest wordt uitgelegd aan het volk.

Tweedekamer en Eerstekamer van de Staten-generaal ontvangen het ontwerp Algemene 
maatregel van bestuur van de Minister, plus de nota van toelichting van de Raad voor 
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Rechtspraak. 
Tweedekamer en Eerstekamer voeren een debat en stemmen over de goedkeuring van de 
Algemene maatregel van Bestuur voor de Raad.
De Minister-president ondertekent de Algemene maatregel van bestuur en de Raad gaat deze 
uitvoeren.

4. De Raad publiceert 2 x per jaar een formeel verslag op de website van Rechtspraak,  waarin 
staat aangegeven hoe de Raad elke Algemene maatregel van bestuur  toepast. Daarbij geeft de 
Raad aan op welke wijze de toepassing van de regeling zich verhoudt tot de kwaliteit van de 
taakuitvoering door de gerechten en doet hij zo nodig voorstellen tot wijziging. 

5. De Raad stelt jaarlijks op:
a) Voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar, een voorstel voor een begroting van de 

Raad en de gerechten gezamenlijk, met inbegrip van voorschriften inherent aan een budget;
plus een meerjarenraming voor ten minste vier op het begrotingsjaar volgende jaren.

b) Alvorens de Raad het begrotingsvoorstel en de meerjarenraming vaststelt, voert de Raad 
overleg met de gerechten.

c) De Raad zendt het begrotingsvoorstel en de meerjarenraming toe aan onze Minister, op een 
vooraf door de Minister vastgestelde  datum. 

d) Een Algemene maatregel van bestuur stelt regels met betrekking tot de voorbereiding en de 
inrichting van het begrotingsvoorstel en de meerjarenraming, met inbegrip van de daarbij 
behorende toelichting en bijlagen.

6. De Minister past de Comptabiliteitswet 2001 toe bij het ontwerp, opstellen en toepassen van alle
begrotingen en meerjarenramingen en budgetten.

7. De Minister voert met de Raad overleg over het begrotingsvoorstel – gericht op het zo eenvoudig
mogelijk en goedkoop houden van de bureaucratie-. De Raad kan op dit moment een Advies-
Grondwet-procedure-arrest toevoegen aan het overleg. 

8. De Tweedekamer voert met de Minister en de Minister-president een debat over de begroting 
van de Raad voor Rechtspraak.
Blijven de Minister van Veiligheid & Justitie en de Raad voor Rechtspraak vechten over de inhoud
van de begroting en de meerjarenraming, is de Minister-president degene die de definitieve 
begroting en raming per Algemene maatregel van bestuur oplegt, na stemming over deze 
begrotingswet door de Tweedekamer en de Eerstekamer. 

9. Inhoud jaarplan Raad voor Rechtspraak:
a) De Raad stelt jaarlijks een jaarplan vast voor de Raad en de gerechten gezamenlijk.
b) Inhoud: een omschrijving van de voorgenomen activiteiten rond de  uitvoering van de 

genoemde taken voor het jaar volgend op het jaar waarin het plan is vastgesteld;    een 
begroting voor het komende begrotingsjaar.  De Raad stelt deze begroting vast in 
overeenstemming met het geraamde budget.

c) De Raad stuurt  het jaarplan aan Onze Minister toe  op een datum door Onze Minister 
vastgelegd. Onze Minister zendt het jaarplan onverwijld aan de beide kamers der Staten-
Generaal.

d) Een Algemene maatregel van bestuur stelt na stemming door het parlement de inrichting 
van het jaarplan vast.

10. Jaarverslag Raad voor Rechtspraak:
a) De Raad stuur een jaarverslag naar de Minister op een datum vooraf vastgesteld door de 

Minister.  De Minister stuurt dit jaarverslag onverwijld naar de beide kamers van de Staten-
generaal.

b) Het jaarverslag bestaat uit: de jaarrekening met bijbehorende begroting, de daarin 
aagebrachte wijzigingen, het jaarverslag en de overige financiele gegevens.

c) In de jaarrekening wordt rekening en verantwoording afgelegd van het financiële beheer van
de Raad en de gerechten gezamenlijk over het voorafgaande begrotingsjaar.

d) In het jaarverslag wordt vermeld op welke wijze de werkzaamheden binnen het budget 
toegekend  ten laste van de rijksbegroting,  zijn uitgevoerd. 

e) Het verslag omvat een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven 
door een door de Raad aangewezen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant voegt bij de verklaring een rapport naar 
aanleiding van de controle op het financiële beheer. Bij de aanwijzing van de accountant 
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wordt bedongen dat aan Onze Minister op diens verzoek inzicht wordt geboden in de 
controle-rapporten van de accountant.   Onze Minister kan een aanwijzing vaststellen inzake 
de reikwijdte en de intensiteit van de accountantscontrole.

f) Een Algemene maatregel van bestuur stelt vast de inrichting van het jaarverslag.

11.  Dit artikel blijft ongewijzigd tijdens de transformatie van het Koninkrijk NL  in een Republiek NL.

In afwijking van artikel 32, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, verricht de Raad namens 
de Staat privaatrechtelijke rechtshandelingen voorzover die voortvloeien uit het door hem 
beheerde deel van de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, tenzij bij of 
krachtens de wet is bepaald dat een andere minister dan Onze Minister de rechtshandeling 
verricht.     De artikelen 32, vierde lid, en 39 van de Comptabiliteitswet 2001 zijn van 
overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Toezicht op  Raad voor Rechtspraak

1. De Raad verstrekt desgevraagd aan Onze Minister, de Minister-president de voor de uitoefening 
van zijn taak benodigde inlichtingen.

2. De Minister-president kan een  beslissing van de Raad voor de uitvoering van de genoemde 
taken per Algemene maatregel van bestuur bijsturen.

3. De Raad kan een Advies-Grondwet-procedure starten bij de Grondwet-rechtbank, nadat  de 
Minister-president deze Algemene maatregel van besluit heeft opgelegd. De Grondwet-rechtbank
kan de werkwijze van de Minister-president goedkeuren; kan de Minister-president opdracht 
geven de beide kamers van de Staten-generaal opnieuw te laten beoordelen over de Algemene 
maatregel van bestuur.

Hoofdstuk  3  Werkwijze rechtsysteem

Artikel 9    Bestuur gerechten gerangschikt onder Raad voor Rechtspraak

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding, de organisatie en de bedrijfsvoering van het 
gerecht. In het bijzonder draagt het bestuur zorg voor:
a) automatisering en bestuurlijke informatievoorziening;
b) de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van de begroting;
c) huisvesting en beveiliging;
d) de kwaliteit van de bestuurlijke en organisatorische werkwijze van het gerecht daaronder 

begrepen de externe gerichtheid;
e) personeelsaangelegenheden;
f) overige materiële voorzieningen.

2. Bij de uitvoering van de taken  treedt het bestuur niet in de procesrechtelijke behandeling van, 
de inhoudelijke beoordeling van alsmede de beslissing in een concrete zaak of in categorieën 
van zaken. Het bestuur kan een Advies-Grondwet-procedure bij de Grondwet-rechtbank starten 
bij interne conflicten of het juridisch vastleggen van zware interne processen binnen het 
rechtsysteem.

3. Het bestuur heeft de taak binnen het gerecht de juridische kwaliteit en uniformering van recht  
te bevorderen. Het voert daarover overleg met de gerechtsvergadering of met een door de 
gerechtsvergadering aangewezen afvaardiging,  genoemde deelnemers aan de 
gerechtsvergadering op het terrein van burgerlijke zaken, strafzaken of bestuursrechtelijke 
zaken of een ander rechtsterrein. Bij de uitvoering van deze taak treedt het bestuur niet in de 
procesrechtelijke behandeling van, de inhoudelijke beoordeling van alsmede de beslissing in een
concrete zaak.  Het bestuur kan een Advies-Grondwet-procedure bij de Grondwet-rechtbank 
starten bij interne conflicten of het juridisch vastleggen van zware interne processen binnen het 
Rechtsysteem.

4. De Raad kan besturen van gerechten opdragen om een of meer van de taken,  gezamenlijk uit 
te voeren.
Zodra  tot samenwerking tussen besturen van gerechten is besloten, stellen de betrokken 
besturen met betrekking tot die samenwerking nadere regels vast bij gemeenschappelijk 
reglement. 

5. Het bestuur kan ter uitvoering van zijn taken, alle bij het gerecht werkzame ambtenaren 
algemene en bijzondere aanwijzingen geven.
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Bij het geven van aanwijzingen treedt het bestuur niet in de procesrechtelijke behandeling van, 
de inhoudelijke beoordeling van alsmede de beslissing in een concrete zaak of in categorieën van
zaken.

6. Gerechtsambtenaren in het bestuur van een gerecht, werken volgens de Ambtenarenwet.
Een Algemene maatregel van bestuur stelt nadere regels voor  de uitoefening van 
rechtspositionele bevoegdheden ten aanzien van de gerechtsambtenaren door het bestuur en 
door de Raad voor de rechtspraak.

De rechterlijk ambtenaar - tevens rechterlijk lid van het bestuur – werkt volgends  de  Wet 
Rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

7. Bij elk gerecht is een bestuur, dat bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter.
Twee leden, waaronder de voorzitter, zijn rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast; het 
andere lid is een gerechtsambtenaar.

De voorzitter en het andere rechterlijk lid van het bestuur kunnen niet tevens rechterlijk 
ambtenaar zijn in de dagelijkse praktijk van  het Rechtsysteem. 
Het niet-rechterlijk lid van het bestuur kan niet tevens rechterlijk ambtenaar zijn.

8. Ten tijde van het volledig falen van de Staten-generaal en een noodzakelijk ingrijpen van de 
Grondwet-rechtbank voor behoud van de Rechtstaat Nederland en haar soevereiniteit, kan een 
'bestuurder gerechten' tijdelijk de rol van 'een gewone rechter' uitvoeren. 

9. De voorzitter van het bestuur draagt de titel van President bij alle rechtbanken met uitzondering
van de Grondwet-rechtbank.
De Grondwet-rechtbank kent een President en Voorzitter; de president behandelt de complexe 
dossiersen alle personeelszaken binnen het rechtsysteem; de voorzitter behandelt de 
eenvoudige dossiers en snelrecht volgens de Grondwet-schending-procedure. 

Raad voor Rechtspraak en Grondwet-rechtbank bepalen in overleg welke criteria worden 
toegepast voor het categoriseren van complexe dossiers naast eenvoudige dossiers en snelrecht 
binnen de Grondwet-rechtbank. Al deze criteria worden per categorie gepubliceerd in de 
Staatscourant.

10. De Voorzitter/President van De Grondwet-rechtbank wordt door het Volk per Referendum 
gekozen. De Kandidaat voor deze functie opent een (gratis) website waarop opleiding, 
werkervaring en toekomstplannen voor Nederland staan uitgelegd.
De overige leden van het bestuur van De Grondwet-rechtbank van de Republiek Nederland 
worden benoemd uit een voordracht van drie personen per vacature – aangedragen in aan 
aanbeveling door de Raad voor Rechtspraak – , overhandigd aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaalvoor een openbaar debat.    

De Minister-president tekent de arbeidscontracten voor alle bestuursleden van de Grondwet-
rechtbank, met goedkeuring van de Tweedekamer van de Staten-generaal.

11. Voor de benoeming van een bestuurslid stelt de Raad een aanbeveling op. Voordat de Raad een 
aanbeveling opstelt, hoort hij het bestuur van het desbetreffende gerecht. Het bestuur stelt de 
Raad daarbij tevens op de hoogte van de zienswijze van de ondernemingsraad.

12. De voorzitter en het andere rechterlijk lid van het bestuur kunnen geen lid zijn van het bestuur 
van een ander gerecht, het bestuur van de Centrale Raad van Beroep of het bestuur van het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven; tenzij er sprake is van een noodsituatie en  tijdelijke 
waarneming aanvaardt moet worden. 
Het niet-rechterlijk lid van het bestuur kan, naast het geval van tijdelijke waarneming, slechts in
bijzondere gevallen lid zijn van het bestuur van één ander gerecht, het bestuur van de Centrale 
Raad van Beroep of het bestuur van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

13. Een lid van het bestuur kan niet tevens zijn:
a. lid van de Staten-Generaal;
b. minister;
c. staatssecretaris;
d. vice-president of lid van de Raad van State;
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e. president of lid van de Algemene Rekenkamer;
f. Nationale ombudsman of substituut-ombudsman;
g. advocaat of notaris, dan wel anderszins van het verlenen van rechtskundige bijstand het 
beroep maken;
h. ambtenaar bij een ministerie, alsmede de daaronder ressorterende instellingen, diensten en 
bedrijven;
i. lid van de Raad.

14. Een lid van een bestuur van een gerecht –  rechterlijke ambtenaar,  gerechtsambtenaar – mag 
op Eigen titel een website openen om het volk – internationaal – voor te lichten over 'Recht op 
recht en conflict-beëindiging zonder geweld'. 
Eventuele inkomsten die dit bestuurslid  rechterlijke ambtenaar – gerechtsambtenaar genereert 
uit deze vorm van educatie, moet worden ondergebracht in een rechtspersoon die niet op naam 
en / of prive adres van het bestuurslid staat. 
Deze rechtspersoon mag de rechterlijk ambtenaar of gerechtsambtenaar een 
onkostenvergoeding uitbetalen. 
Deze Rechtspersoon publiceert haar boekhouding op een website. 

Kortom: 'een creatieve bestuurder gerechten…  of rechterlijke ambtenaar, gerechtsabmtenaar 
….' kan bijklussen via een slimme – maar volledig transparante – constructie, op voorwaarde dat
de personen met wie deze 'bestuurder gerechten…, rechterlijke ambtenaar, gerechtsambtenaar' 
samenwerkt, betrouwbaar zijn. Jullie verzinnen vast wel wat!  
Doel: corruptie van dictatoren passeren zodra blijkt dat de eisen van de Grondwet Republiek NL 
niet voldoende zijn.

15. Rechtspraak: 'Leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties in de rechtspraak' blijft van toepassing 
en zweeft tussen het Koninkrijk en de Republiek NL in, totdat het Nieuw gekozen 
Zakenparlement Republiek NL deze leidraad opnieuw vorm geeft in een wet.

 

16. De Minister-president benoemt of ontslaat alle bestuursleden van een gerecht in hun 
arbeidscontract. 
De Minister-president is eindverantwoordelijke voor het goed of slecht functioneren van de 
Voorzitter – President van een gerecht;  De Raad voor Rechtspraak is de eerste 
verantwoordelijke voor alle arbeidscontracten binnen de gerechten.
De burger heeft controle-macht over de Minister-president – Raad voor Rechtspraak – Bestuur 
gerechten, dankzij het Internet-Grondwet-Referendum.

17. De Minister van Veiligheid en Justitie is eindverantwoordelijk voor alle overige arbeidscontracten 
– anders dan de arbeidscontracten voor bestuursleden – binnen de gerechten. De Raad voor 
Rechtspraak is de eerste verantwoordelijke voor alle arbeidscontract binnen de gerechten.

In geval van ongeschiktheid anders dan wegens ziekte kan de Raad de Minister-president 
voorstellen om een of meer leden van het bestuur voor te dragen voor ontslag als lid van het 
bestuur.       In geval van een ernstig vermoeden voor het bestaan van ongeschiktheid anders 
dan wegens ziekte, kan de Raad de Minister-president voorstellen om een of meer leden van het
bestuur voor te dragen voor schorsing als lid van het bestuur.

De schorsing of het ontslag geschiedt bij Algemene maatregel van bestuur getekend door de 
Minister-president.De Minister-president mag deze Algemene maatregele van bestuur afgeven 
zonder voorafgaand een Tweedekamer-debat te voeren over de misstanden.  De Tweedekamer 
moet wel het handelen van de Minister-president in deze achteraf goedkeuren of bijsturen.
Indien alle leden van het bestuur zijn geschorst of ontslagen, kan de Raad – in overleg met de 
Minister-president – bij het desbetreffende gerecht een of meer tijdelijke bewindvoerders 
aanstellen. Bij de aanstelling wordt een termijn bepaald voor de bewindvoering.
Bestuurleden kunnen alle arbeidsconflicten voorleggen aan de Grondwet-rechtbank; hiervoor 
geldt de standaard klachtenafhandeling-procedure binnen de Raad voor Rechtspraak en 
Gerechten.

Probleem!  IK heb tijdens het schrijven van deze nieuwe wet, geen toegang tot de interne 
klachtenprocedures voor het personeel binnen het Rechtsysteem, van de Raad voor 
Rechtspraak. De Raad moet  vanaf Dag 1 van het in werking treden van de Grondwet Republiek 
NL een nieuwe Klachtenprocedure presenteren aan personeel en volk; deze moet op Dag 91 – 
na de Verkiezingen Zakenparlement Republiek NL in werking treden. Deze Klachtenprocedure 
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wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

18. Alle rechterlijke ambtenaren  en gerechtsambtenaren starten een Grondwet-schending-
procedure tegen een collega die weigert de Grondwet Republiek Nederland juridisch correct toe 
te passen; gelijktijdig met het starten van deze procedure wordt de Minister-president hierover 
geïnformeerd. 

Bij zeer grove nalatigheid en wegvallen van plichtsbesef bij de rechterlijke ambtenaar en 
gerechtsambtenaar  werkzaam bij een gerecht, kan de rechterlijke ambtenaar of 
gerechtsambtenaar die de Grondwet-schending-procedure start,  een debat in de Tweedekamer 
aanvragen via de Minister-president. De rechterlijke ambtenaar of de gerechtsambtenaar die een
Tweedekamer-debat wil over wantoestanden binnen een gerecht, verklaart in het openbaar – en 
persoonlijk uitgesproken, al dan niet via een video – wat er mis is binnen het gerecht. 

De Minister-president kan na openbaar maken van wantoestanden over gaan tot schorsing van 
de rechterlijke ambtenaar of gerechtsabmtenaar die weigert de Grondwet Republiek NL toe te 
passen, zonder toestemming van de Tweedekamer.   

De Algemene Wet Bestuursrecht is van toepassing tijdens deze Grondwet-schending-procedure; 
het nieuwe zakenparlement Republiek NL zal nieuwe wetten moeten schrijven voor een nieuwe 
gerechtelijke procedure.  
Naast het toepassen van de Algemene Wet Bestuursrecht geldt ook: elk Individu heeft de plicht 
om een juridisch correcte oplossing voor het conflict te presenteren aan de Grondwet-rechtbank-
rechter.

Artikel 10  Beslismacht bestuur en gerechten

1. De President vertegenwoordigt het gerecht.
De gerechtsvergadering kan het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren over de uitvoering 
van de genoemde taak.

2. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan de Raad de voor de uitoefening van zijn taak benodigde 
inlichtingen.
De Raad kan omtrent de verstrekking van inlichtingen algemene aanwijzingen geven voorzover 
de gevraagde inlichtingen betrekking hebben op beslissingen en handelingen ter uitvoering van 
de taken.

3. Een beslissing van het bestuur ter uitvoering van de genoemde taken kan door de Raad worden 
vernietigd indien de beslissing kennelijk in strijd is met het recht of het belang van een goede 
bedrijfsvoering van het gerecht. De Algemene Wet bestuursrecht is van toepassing.

4. Het bestuur kan slechts beslissingen nemen indien ten minste de helft van het aantal leden 
aanwezig is.
Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.
Indien de stemmen staken, geeft de stem van de president de doorslag.
Het bestuur kan een of meer leden van het bestuur machtigen een of meer van zijn 
bevoegdheden uit te oefenen. 

5. Het bestuur van een gerecht vormt voor het behandelen en beslissen van zaken en het beëdigen
van de daartoe bij de wet aangewezen functionarissen enkelvoudige en meervoudige kamers en 
bepaalt de bezetting daarvan.

6. Tenzij in deze wet anders is bepaald, bestaan de meervoudige kamers uit drie rechterlijke 
ambtenaren met rechtspraak belast, van wie een als voorzitter optreedt. Indien ook anderen 
dan rechterlijke ambtenaren deel uitmaken van een meervoudige kamer, treedt een rechterlijk 
ambtenaar met rechtspraak belast op als voorzitter.

7. Het bestuur kan bepalen dat in een zaak in verband met de veiligheid van personen dan wel 
indien de zitting langer dan een dag zal duren, een of meer rechterlijke ambtenaren met 
rechtspraak belast zich met het oog op mogelijke vervanging van een van de leden van een 
meervoudige kamer gereed houden. Deze rechterlijke ambtenaren zijn bij de behandeling ter 
terechtzitting van die zaak aanwezig, maar nemen aan het onderzoek in en de beraadslaging en 
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beslissing over die zaak niet deel, tenzij zij op verzoek van de voorzitter van de meervoudige 
kamer in de plaats treden van een van de afwezige leden.

8. Deze wet voorziet in aparte wetsartikelen voor de Arbitrage-rechtbank en Grondwet-rechtbank.

9. Bij een gerecht zijn werkzaam:
a) rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, en
b) gerechtsambtenaren.

10. Bij een gerecht kunnen senior-gerechtsauditeurs, gerechtsauditeurs en rechterlijke ambtenaren 
in opleiding werkzaam zijn.

11. De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, de senior-gerechtsauditeurs en 
gerechtsauditeurs, de rechterlijke ambtenaren in opleiding en de griffier en substituut-griffier 
van de Grondwet-rechtbank mogen zich niet op enige wijze inlaten met partijen of hun 
advocaten of gemachtigden over enige voor hen aanhangige geschillen of geschillen waarvan zij 
weten of vermoeden dat die voor hen aanhangig zullen worden. 

12. De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, de senior-gerechtsauditeurs en 
gerechtsauditeurs, de rechterlijke ambtenaren in opleiding, de griffier, substituut-griffier en 
waarnemend griffiers van de Hoge Raad, gerechtsambtenaren en buitengriffiers zijn verplicht tot
geheimhouding van de gegevens waarover zij bij de uitoefening van hun ambt de beschikking 
krijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, 
behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun ambt de 
noodzaak tot mededeling voortvloeit.

13. Raadsheren-plaatsvervangers en rechters-plaatsvervangers kunnen door het bestuur worden 
opgeroepen voor de behandeling en beslissing van zaken.

De Raad kan in overeenstemming met de bij een gerechtshof of rechtbank werkzame rechterlijk 
ambtenaar en het bestuur van het gerecht waar hij werkzaam is, die rechterlijk ambtenaar 
belasten met de waarneming van een ander rechterlijk ambt bij een ander gerechtshof of andere
rechtbank.

14. Het bestuur van het gerecht wijst aan wie de werkzaamheden van griffier verricht; volgende 
functies komen in aanmerking voor deze keuze: aangewezen gerechtsambtenaren, rechterlijke 
ambtenaren in opleiding, senior-gerechtsauditeurs en gerechtsauditeurs. Zij zijn bevoegd deze 
werkzaamheden ook voor andere gerechten uit te voeren. De aanwijzing geschiedt schriftelijk.

15. De Griffier van de rechtbank heeft bij de Arbitrage-rechtbank de bevoegdheid om gerechtelijke 
uitspraken te schrijven na overleg en onder goedkeuring van Rechterlijke ambtenaren.
Het bestuur van het gerecht opent voor deze juridische constructie een nieuwe Raadkamer: 
Griffieren en Rechters. 

De Griffier van de rechtbank mag pas een gerechtelijke uitspraak voor de Arbitrage-rechtbank 
schrijven, nadat hij een procesverbaal heeft ontvangen van de Raadkamer: Griffieren en 
Rechters die bewijst dat de rechter inhoud van het  dossier kent en een oordeel heeft gegeven.
De Griffier van de Arbitrage-rechtbank verwerkt de inhoud van dit proces-verbaal in de 
gerechtelijke uitspraak Arbitrage-rechtbank. 

16. Het bestuur van een gerecht kan personen, niet zijnde rechterlijk ambtenaar met rechtspraak 
belast, gerechtsambtenaar, rechterlijk ambtenaar in opleiding, senior-gerechtsauditeur of 
gerechtsauditeur, benoemen tot buitengriffier. Zij kunnen in die hoedanigheid door het bestuur 
worden opgeroepen voor het verrichten van werkzaamheden die bij of krachtens de wet aan de 
griffier zijn opgedragen.
Voordat de buitengriffieren  voor de eerste keer te worden opgeroepen leggen zij de eed of 
belofte af. 

Een Algemene maatregel van bestuur  bepaalt het design van  het formulier voor de eed of 
belofte voor de buitengriffier en de regels voor de beëdiging. Buitengriffiers ontvangen een 
vergoeding volgens de regels van  het gerechtsbestuur vastgelegd in een Algemene maatregel 
van bestuur. 
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Een buitengriffier wordt op eigen verzoek door het bestuur van het gerecht ontslagen.
Het bestuur van het gerecht kan een buitengriffier laten ontslaan door de Minister van Veiligheid 
& Justitie:
a) indien hij gedurende een periode van ten minste drie jaar geen griffierswerkzaamheden 

heeft verricht;
b) op grond van ongeschiktheid anders dan wegens ziekte; of c. wegens het doen of nalaten 

van hetgeen een persoon, werkzaam ten behoeve van een gerecht, behoort na te laten of te
doen.

17. Indien een gerechtsambtenaar, rechterlijk ambtenaar in opleiding, senior-gerechtsauditeur, 
gerechtsauditeur of buitengriffier griffierswerkzaamheden verricht ter ondersteuning van een 
rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast of een deskundig lid, is hij verplicht te voldoen aan
de aanwijzingen van die rechterlijk ambtenaar of dat deskundig lid.

18. De voorzitter van de meervoudige kamer doet in raadkamer hoofdelijk omvraag. De voorzitter 
geeft als laatste zijn oordeel.
Ieder lid is verplicht aan de besluitvorming deel te nemen.
De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, de senior-gerechtsauditeurs en 
gerechtsauditeurs, de rechterlijke ambtenaren in opleiding, de griffier, substituut-griffier en 
waarnemend griffiers van de Hoge Raad, gerechtsambtenaren en buitengriffiers,  zijn tot 
geheimhouding verplicht van hetgeen in de raadkamer over aanhangige zaken is geuit.

19. Tenzij bij de wet anders is bepaald, zijn, op straffe van nietigheid, de zittingen openbaar.

Om gewichtige redenen kan het onderzoek ter zitting geheel of gedeeltelijk plaatsvinden met 
gesloten deuren. In het proces-verbaal van de zitting worden de redenen vermeld.

Indien in zaken betreffende het personen- en familierecht of waarop artikel 803 van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing is de zitting geheel of 
gedeeltelijk openbaar is, worden in het proces-verbaal van de zitting de redenen daarvoor 
vermeld.

20. Op straffe van nietigheid geschiedt de uitspraak van vonnissen en arresten in burgerlijke zaken 
en strafzaken in het openbaar en bevatten deze beslissingen de gronden waarop zij berusten.

Op straffe van nietigheid worden de beschikkingen, vonnissen en arresten in burgerlijke zaken 
en strafzaken gewezen en de uitspraken in bestuursrechtelijke zaken gedaan met het in deze 
wet bepaalde aantal rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast.

Indien bij de wet is bepaald dat ook anderen dan rechterlijke ambtenaren deel uitmaken van een
meervoudige kamer, zijn de beslissingen van de desbetreffende meervoudige kamer tevens 
nietig, indien deze beslissingen niet zijn genomen met het in deze wet bepaalde aantal 
personen, niet zijnde rechterlijk ambtenaar.

Voor uitspraken van beschikkingen, vonissen en arresten van de Arbitrage-rechtbank en 
Grondwet-rechtbank geeft deze wet aparte wetsartikelen. 

21. Met uitzondering van de raadsheren-plaatsvervangers en rechters-plaatsvervangers, die hun 
ambt niet vervullen op basis van een aanwijzing als bedoeld in artikel 5f, derde lid, van de Wet 
rechtspositie rechterlijke ambtenaren, vormen de bij een gerecht werkzame rechterlijke 
ambtenaren met rechtspraak belast, de senior-gerechtsauditeurs en gerechtsauditeurs, die 
tevens raadsheer-plaatsvervanger of rechter-plaatsvervanger zijn, en de rechterlijke 
ambtenaren in opleiding tezamen de gerechtsvergadering.

22. De president is voorzitter van de gerechtsvergadering.

23. De bij het gerecht werkzame gerechtsambtenaren, senior-gerechtsauditeurs, gerechtsauditeurs, 
die niet tevens raadsheer-plaatsvervanger of rechter-plaatsvervanger zijn, en de raadsheren-
plaatsvervangers en rechters-plaatsvervangers, die hun ambt niet vervullen op basis van een 
aanwijzing als bedoeld in artikel 5f, derde lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, 
kunnen op uitnodiging deelnemen aan de gerechtsvergadering.

24. In elk gerecht – in elke zittingsplaats - is een griffie. De griffies zijn alle werkdagen gedurende 
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ten minste zes uren per dag geopend.
De openingstijden van de griffies worden vermeld in het bestuursreglement.
Stukken en zaken kunnen worden ingediend en gedeponeerd bij de griffie waar de zaak wordt 
behandeld, tenzij in het bestuursreglement anders is bepaald.

25. Bij Algemene maatregel van betuur  worden regels gesteld omtrent de orde van dienst binnen 
de gerechten.

Artikel 11 Huishoudelijk reglement Bestuur gerechten

1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast, dat regels bevat over:

a. de werkwijze, besluitvorming en taakverdeling van het bestuur;
b. de machtiging, bedoeld in artikel 13;
c. de vervanging van zijn leden in geval van ziekte of andere verhindering.

2. Het bestuur categoriseert taken voor elk lid van het bestuur van het gerecht.

3. Het bestuur stelt een bestuursreglement vast, dat regels  bevat over:
a. de organisatiestructuur van het gerecht
b. de indeling in kamers, artikel 10
c. de toedeling van zaken aan de leden van de enkelvoudige en meervoudige kamers
d. de wijze waarop het bestuur uitvoering geeft aan de taken.
e. de externe contacten van het gerechtsbestuur.
f.  het bestuur stelt in het bestuursreglement voorts zijn zetel vast.

4. Het bestuur stelt een zaaksverdelingsreglement vast, waarin per zittingsplaats wordt bepaald 
voor welke categorieën van zaken in die zittingsplaats zittingen worden gehouden. Daarbij wordt
in ieder geval rekening gehouden met het belang van een goede toegankelijkheid van 
rechtspraak.

5. Voordat het bestuur van de rechtbank het zaaksverdelingsreglement vaststelt, stelt het de 
hoofdofficier van justitie in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen over hetgeen in
het reglement zal worden bepaald ten aanzien van strafzaken.

6. Voordat het bestuur van het gerechtshof het zaaksverdelingsreglement vaststelt, stelt het de 
landelijk hoofdadvocaat-generaal in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen over 
hetgeen in het reglement zal worden bepaald ten aanzien van strafzaken.

7. De reglementen die moeten worden opgesteld door het bestuur van de rechtbank vereisen 
instemming van de Raad. 
De Grondwet-rechtbank kan voor deze reglementen een Advies-Grondwet-procedure-arrest 
uitbrengen.
De instemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen 
belang, daaronder begrepen het belang van een goede toegankelijkheid van rechtspraak en van 
een goede bedrijfsvoering van het gerecht.

8. Alle  reglementen van het Rechtsysteem worden gepubliceerd in de Staatscourant.
9. Bij algemene maatregel van bestuur worden voor elk gerecht zittingsplaatsen aangewezen 

binnen het rechtsgebied waarin het gerecht is gelegen. Daarbij wordt in ieder geval rekening 
gehouden met het belang van een goede toegankelijkheid van rechtspraak en het belang van 
een goede bedrijfsvoering van het gerecht. 

10. Onze Minister kan, gehoord de Raad en het College van procureurs-generaal, binnen het 
rechtsgebied waarin het gerecht is gelegen extra – tijdelijke –  zittingsplaatsen aanwijzen, al 
dan niet voor een bepaalde periode.
Onze Minister kan, na overleg met de Raad en het College van procureurs-generaal, bepalen dat 
in een zaak de terechtzitting zal worden gehouden op een door hem aan te wijzen locatie in of 
buiten het rechtsgebied waarin het gerecht is gelegen, indien dit noodzakelijk is in verband met 
de veiligheid van personen of andere zwaarwegende omstandigheden.

11. Het bestuur stelt een regeling vast voor de behandeling van klachten. 
De Raad voor Rechtspraak en bestuur gerechten hanteren een uniforme klachtenregeling.
De procedure wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Wet Bestuursrecht.
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Artikel 4.9 Wet Rechtsysteem republiek NL  wordt uitgevoerd.

Klachten – van externe personen die niet werken binnen het Rechtsysteem –  zijn niet mogelijk 
ten aanzien van gedragingen waartegen ingevolge een wettelijk geregelde voorziening een 
procedure bij een rechterlijke instantie openstaat of heeft opengestaan, dan wel beroep 
openstaat of heeft opengestaan tegen een uitspraak die in een zodanige procedure is gedaan. 
Klachten kunnen evenmin een rechterlijke beslissing betreffen.

De regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

12. De Nationale ombudsman wordt in de Republiek NL één van de Mediator voor de Arbitrage-
rechtbank. Deze Nationale ombudsman kan dan niet meer als zijnde 'Overheidsdienst die 
bemiddeld bij conflicten tussen burger en overheid, inzake klachten over werkwijze van 
Gerechtsambtenaren'. 

Artikel 12   Planning en bekostiging gerechten

1. De Raad voor Rechtspraak kent jaarlijks aan elk gerecht een algemeen budget toe ten laste van 
de rijksbegroting. De Raad kan aan de toekenning van het budget voorschriften verbinden.

In aanvulling op het algemene budget kan de Raad een gerecht financiële middelen verstrekken 
voor specifiek omschreven activiteiten die gericht zijn op verbetering van de organisatie of de 
werkwijze van de gerechten of het desbetreffende gerecht. De Raad kan voorschriften verbinden
aan dit extra budget.

De Raad deelt aan elk gerecht zo spoedig mede welk budget, met inbegrip van de daaraan te 
verbinden voorschriften, voor het komende begrotingsjaar voorlopig kan worden verwacht. Hij 
deelt daarbij tevens mede op welke wijze het geraamde budget is berekend.

2. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarplan voor het gerecht vast. Het plan bevat:
a) een omschrijving van de voorgenomen activiteiten ter uitvoering van de genoemde taken 

voor het jaar volgend op het jaar waarin het plan is vastgesteld;
b) een begroting voor het komende begrotingsjaar;
c) een meerjarenraming voor ten minste vier op het begrotingsjaar volgende jaren.

3. Het bestuur het jaarplan vast met meerderheid van stemmen, waaronder de stem van de 
president.

4. De Raad kan omtrent de inrichting van het plan algemene aanwijzingen geven.
Het bestuur zendt het plan voor een door de Raad te bepalen tijdstip aan de Raad.
Binnen het bestuur ziet de president toe op de uitvoering van het jaarplan.

5. Het bestuur stelt de begroting van het gerecht als onderdeel van het jaarplan vast in 
overeenstemming met het door de Raad geraamde budget.

De begroting van het gerecht behoeft de instemming van de Raad. De Algemene Wet 
Bestuursrecht is van toepassing.
De instemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het belang van een
goede bedrijfsvoering van het gerecht.

6. De Raad beslist binnen acht weken na ontvangst van de begroting van het gerecht. De 
instemming wordt geacht te zijn verleend indien binnen deze termijn geen beslissing van de 
Raad is ontvangen.

7.  In gevallen van dringende spoed kan het bestuur een uitgave doen voordat de desbetreffende 
begroting de instemming van de Raad heeft verkregen. De Raad wordt daarvan terstond in 
kennis gesteld.

8. De Raad maakt aan elk gerecht zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de begroting van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie bekend, welk budget hij aan het gerecht toekent. Indien het 
budget afwijkt van het geraamde budget wijzigt het bestuur de begroting van het gerecht.

9. Beslissingen tot andere wijzigingen van de begroting kunnen uiterlijk tot het eind van het 
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desbetreffende begrotingsjaar worden genomen.
De Raad wordt van de wijzigingen terstond in kennis gesteld.

10. Het bestuur doet de noodzakelijke uitgaven binnen de grenzen van de vastgestelde of gewijzigde
begroting.

11.  Indien de begroting niet de instemming van de Raad heeft verkregen, behoeft het bestuur tot 
het doen van uitgaven steeds de instemming van de Raad.

 Een verzoek van het bestuur om instemming kan door de Raad slechts worden afgewezen 
wegens strijd met het recht of het belang van een goede bedrijfsvoering van het gerecht. De 
Algemene Wet Bestuursrecht is van toepassing.

De Raad beslist op het verzoek binnen acht weken na ontvangst van het verzoek. De 
instemming wordt geacht te zijn verleend indien binnen deze termijn geen beslissing van de 
Raad is ontvangen.
 De Raad kan aan de instemming voorschriften verbinden.
 De Raad kan bepalen voor welke posten en tot welk bedrag het bestuur geen instemming 
behoeft.

12. Het bestuur dient jaarlijks voor een door de Raad te bepalen tijdstip bij de Raad een verslag in.

Het verslag bestaat uit de jaarrekening met bijbehorende begroting, de daarin aangebrachte 
wijzigingen, het jaarverslag en overige financiële gegevens.
In de jaarrekening wordt rekening en verantwoording afgelegd van het financiële beheer van het
gerecht over het voorafgaande begrotingsjaar.

De jaarrekening behoeft de instemming van de Raad. De instemming kan slechts worden 
onthouden wegens strijd met het recht.

In het jaarverslag wordt vermeld op welke wijze de werkzaamheden ten behoeve waarvan het 
budget ten laste van de rijksbegroting is verleend, zijn uitgevoerd. Daarbij wordt aangegeven op
welke wijze deze werkzaamheden zich verhouden tot het plan  voor het desbetreffende jaar is 
vastgesteld en tot de in het desbetreffende jaar geldende financieringsregels.
Het bestuur het jaarverslag vast met meerderheid van stemmen, waaronder de stem van de 
president.

De Raad kan omtrent de inrichting van het verslag algemene aanwijzingen geven.

13. In afwijking van artikel 32, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, verricht het bestuur 
namens de Staat privaatrechtelijke rechtshandelingen voorzover die voortvloeien uit het door 
hem beheerde deel van de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, tenzij bij of 
krachtens de wet is bepaald dat een andere minister dan Onze Minister de rechtshandeling 
verricht. De artikelen 32, vierde lid, en 39 van de Comptabiliteitswet 2001 zijn van 
overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 = Artikel 28 Rechterlijke ambtenaren Grondwet Republiek NL

1. De leden van de Rechterlijke macht met rechtspraak belast en de procureur-generaal
bij De Grondwet-rechtbank worden door de Minister-President voor het leven benoemd.
Zij worden ontslagen op eigen verzoek en bij het bereiken van een leeftijd vastgelegd in
de wet.

2. De wet bepaalt bij welk gerecht van de Rechtelijke macht de leden van de Rechterlijke
macht met rechtspraak belast en de procureur-generaal bij De Grondwet-rechtbank
werkzaam zijn en in welke gevallen zij kunnen worden geschorst of ontslagen, door de
Minister-President en / of de Voorzitter/President van De Grondwet-rechtbank.

3. De wet regelt rechtspositie van Rechterlijke Ambtenaren en Officieren van Justitie.
4. De Voorzitter/President van De Grondwet-rechtbank wordt door het Volk per

Referendum gekozen. De Kandidaat voor deze functie opent een website waarop
opleiding, werkervaring en toekomstplannen voor Nederland staan uitgelegd.
De overige leden van De Grondwet-rechtbank van de Republiek Nederland worden
benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der
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Staten-Generaal.
5. De wet bepaalt in welke gevallen de Grondwet-rechtbank is belast met de Cassatie

van Rechterlijke Uitspraken wegens schending van het recht.
6. De Grondwet-rechtbank is belast met rechtspreken op basis van de Grondwetschending-

procedure,  Titel 4 Grondwet 2014-2016 van de Republiek Nederland.
7. Bij de wet kunnen aan De Grondwet-rechtbank ook andere taken worden opgedragen. 

Artikel 14  Klachtenprocedure burgers  over rechterlijke ambtenaren, gerechtsambtenaren

1. De Grondwet-rechtbank behandelt alle klachten over rechterlijke ambtenaren via de Grondwet-
schending-procedure.

2. De President van de Grondwet-rechtbank doet in het openbaar uitspraak in een Grondwet-
schending-arrest.

3. Elk persoon die een klacht heeft over een rechterlijke ambtenaar moet bewijzen dat hij of zij zelf
de Grondwet Republiek NL juridisch correct toepast.

4. De Individuele burger kan een klacht indienen over wangedrag van een rechterlijke ambtenaar 
tijdens een zitting; de President van de rechtbank waar de zaak dient en het veronderstellde 
wangedrag heeft plaatsgevonden,  bevestigt schriftelijk de klacht te hebben ontvangen en te 
hebben gereigistreerd. 

5. D Individuele burger kan geen  klachten via een Grondwet-schending-procedure starten tegen 
een rechterlijke ambtenaar zolang deze burger met zijn of haar dossier nog naar één van de 
rechtbanken in Nederland kan… om het dossier door een andere rechter te laten beoordelen.

6. Het volk mag een Internet-Grondwet-Referendum eisen om een slecht functionerende 
rechterlijke ambtenaar uit zijn of haar functie te verwijderen, op voorwaarde dat het volk ook 
een goedfunctionerende rechterlijke ambtenaar aanwijst die Kandidaat is tijdens dit Internet-
Grondwet-Referendum voor een arbeidscontract.

7. De Minister-president is eindverantwoordelijke na het openbaar maken van het Grondwet-
schending-arrest; de MP benoemt na een Internet-Grondwet-Referendum een door het volk 
gekozen rechterlijke ambtenaar in zijn of haar arbeidscontract.

Opmerking:
Nu wij de Arbitrage-rechtbank in Nederland hebben, zal de Rechterlijke macht automatisch beter – 
transparanter – functioneren. De individuele burger kan zelf door middel van de juiste communicatie in 
een dossier… de partijdigheid of corruptie van rechters beperken… 
Het is dus overbodig om elk detail van  gedrag van de Grondwet-rechtbank tijdens een 
klachtenafhandeling 'Klacht tegen rechterlijke ambtenaar' in een wet vast te leggen.  De individuele 
Burger heeft nu veel meer opruim-macht en goed-gedrag bewijsmacht zelf in handen tijdens het 
schrijven van communicatie in een dossier.  Tegen Hollandse Luiheid bestaat geen wet of verdrag.

Hoofdstuk 4   De Rechtbanken

Artikel 15   Rechters  en Griffieren Arbitrage-rechtbank

1. Rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast, werkzaam bij de rechtbanken zijn:
a) senior rechters A;
b) senior rechters;
c) rechters;
d) rechters-plaatsvervangers.

2. De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege 
rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

3. De Griffier van de rechtbank heeft bij de Arbitrage-rechtbank de bevoegdheid om gerechtelijke 
uitspraken te schrijven na overleg met en onder goedkeuring van Rechterlijke ambtenaren.

4. Het bestuur van het gerecht opent voor deze juridische constructie een nieuwe Raadkamer: 
Arbitrage-raadkamer Griffieren en Rechters. 
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5. De Griffier van de rechtbank mag pas een gerechtelijke uitspraak voor de Arbitrage-rechtbank 

schrijven, nadat hij een procesverbaal heeft ontvangen van de Arbitrage-raadkamer: Griffieren 
en Rechters, die bewijst dat de rechter inhoud van het  dossier kent en een oordeel heeft 
gegeven over de juridisch correcte oplossing die alle partijen in het dossier aandragen.

De Griffier van de Arbitrage-rechtbank verwerkt de inhoud van dit proces-verbaal in de 
gerechtelijke uitspraak Arbitrage-rechtbank. 

Artikel 16  Positie en Zaakverdeling rechtbanken

1. De rechtbanken van het Koninkrijk der Nederlanden blijven voorlopig bestaan, achter  de 
Arbitrage-rechtbank en Grondwet-rechtbank van de Republiek NL; de transformatie-periode 
tussen Koninkrijk en Republiek zal maximaal twee jaar duren, vanaf de dag dat de Grondwet 
Republiek NL in werking treedt.

2. De rechtbanken zoals het Koninkrijk der Nederlanden deze kent, staan achter de Arbitrage-
rechtbank, de Straf-rechtbank.

3. De Belasting-rechtbank blijft een unieke rechtbank binnen het Rechtsysteem, maar elk individu 
en Openbare dienst moet wel een juridisch correcte oplossing voor een conflict presenteren.   De
Belasting-rechtbank mag niet misbruikt worden voor het wit-wassen van criminele praktijken. 

Het bestuur van een gerecht vormt voor het behandelen en beslissen van zaken betreffende 
economische delicten enkelvoudige en meervoudige kamers onder de benaming van 
economische kamers. Het bestuur bepaalt de bezetting van deze kamers.
Degene die zitting heeft in een enkelvoudige economische kamer draagt de titel van 
economische politierechter.

4. De Kwekers-rechtbank bliijft gehandhaafde als vermeldt in de Wet op de Rechterlijke 
organisatie. De Griffier past wel de Arbitrage-rechtbank eisen toe op elk dossier.

Artikel 55 a van de Wet op de Rechterlijke organisatie blijft ongewijzigd van toepassing.

5. De militaire rechtbank blijft een unieke rechtbank binnen het Rechtsysteem.

Het bestuur van de rechtbank Gelderland vormt een enkelvoudige kamer voor het behandelen 
en beslissen van militaire kantonzaken en bepaalt de bezetting daarvan. Degene die zitting heeft
in deze kamer draagt de titel van militaire kantonrechter.

De Arbitrage-rechtbank heeft de vrijheid te bepalen op of en op welke wijze de Militaire kanton-
rechtbank kan worden getransformeerd tot een Militaire-Arbitrage-rechtbank.

Artikelen uit de Wet op de Rechterlijke organisatie die betrekking hebben op Militair recht, 
blijven gehandhaafd totdat het Nieuw gekozen Zakenparlement NL de transformatie van de 
Rechtspraak Koninkrijk der Nederland in Republiek Nederland heeft volbracht.

Artikelen  54 en 55 van  Wet op de rechterlijke organisatie blijven ongewijzigd van toepassing.

6. De Strafrechtbank blijft gehandhaafd volgens de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden, tot 
aan de dag dat het Nieuw gekozen Zakenparlement Republiek NL nieuwe wetten voor de 
Strafrechtbank heeft gerealiseerd.

Het bestuur van het gerecht vormt voor het behandelen en beslissen van strafzaken in eerste 
aanleg, niet zijnde kantonzaken,  enkelvoudige kamers. Het bestuur bepaalt de bezetting van 
deze kamers.
Degene die zitting heeft in een enkelvoudige kamer als bedoeld in het eerste lid draagt de titel 
van politierechter.
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De rechtbanken nemen in eerste aanleg kennis van alle strafzaken, behoudens bij de wet 
bepaalde uitzonderingen.
De rechtbanken nemen ook kennis van de vordering tot vergoeding van kosten en schaden ten 
behoeve van de benadeelde partij in strafzaken.

7. De Douane-rechtbank Noord-Holland blijft ongewijzigd bestaan, tot aan de dag dat het Nieuw 

gekozen Zakenparlement Republiek NL nieuwe wetten voor de Douane-rechtbank heeft 
gerealiseerd.

Het bestuur van de rechtbank Noord-Holland vormt voor het behandelen en beslissen van zaken 
als bedoeld in artikel 8:2, tweede en derde lid, van de Algemene douanewet, enkelvoudige en 
meervoudige kamers onder de benaming van douanekamers. Het bestuur bepaalt de bezetting 
van deze kamers.

8. Wet en verdrag bepalen de beoordelingsvrijheid van de rechtbank in dossier. 

9. Het bestuur van de rechtbank wijst uit de bij het gerecht werkzame rechterlijke ambtenaren met
rechtspraak belast rechters-commissarissen aan, belast met de behandeling van strafzaken.

10. Bij tijdelijk gebrek aan voldoende zittingscapaciteit binnen het arrondissement kan de  Minister-
president op aanbeveling van de Raad , tijdelijk een andere rechtbank aanwijzen die rechtszaken
behorende tot een bepaalde categorie zal berechten.

In de aanwijzing bepaalt de Minister-president voor welke periode de aanwijzing geldt.            
De aanwijzing geldt ten hoogste drie jaren en kan eenmaal worden verlengd voor de duur van 
ten hoogste een jaar.

Zodra  de aanwijzing betrekking heeft op strafzaken overlegt de Minister-president eerst met het
College van procureurs-generaal over de gewenste zittingscapaciteit en aanverwante zakenn, 
voordat hij een definitieve aanwijzing geeft.

De aanwijzing wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

11. De Griffier van de  rechtbank heeft de eerste bevoegdheid voor het categoriseren van een 
ontvangen dossier voor een  zaak,  bij een bepaalde rechtbank.
De rechtbank kan een zaak ter verdere behandeling verwijzen naar een andere rechtbank, zodra
naar haar oordeel door betrokkenheid van de rechtbank, behandeling van die zaak door een 
andere rechtbank gewenst is.

Artikel 17  =   Artikel 27   Arbitrage-rechtbank Grondwet Republiek NL

1. De Arbitrage-rechtbank (A-rechtbank) is de eerste Rechtbank in Nederland waar alle
Burgers en Openbare Diensten verplicht een eerste procedure starten voor conflictbeëindiging.

2. De Arbitrage-rechtbank staat náást de Straf-rechtbank en vóór alle overige Rechtbanken.

3. De Arbitrage-rechtbank kan de Straf-rechtbank niet vervangen.

4. De Arbitrage-rechtbank komt met een duidelijk herkenbare Afdeling voor Arbeid &
Sociale Zekerheid, Onderwijs, Huisvesting, Familie-leven, Milieu & Natuur, Technologie,
Geneeskunde en Media.

5. De Arbitrage-rechtbank is een openbare Rechtbank.
De Griffier en Rechter bepalen samen of een proces achter gesloten deuren moet
plaatsvinden, ter bescherming van de privacy van personen.

6. De Arbitrage-rechtbank is een Klokkenluiders-constructie. Elke Burger die misstanden
in Nederland aan het Volk wil bewijzen start hiervoor een rechtzaak bij de Arbitragerechtbank.

7. Blijft een conflict bestaan na een Gerechtelijke Uitspraak van de Arbitrage-rechtbank,
kan elk persoon een gerechtelijke procedure starten bij een andere Rechtbank.
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8. De wet bepaalt welke Rechtbanken Nederland installeert en welke procedures de Burger
moet toepassen.

9. De wet geeft het Volk een nieuwe Titel 'Arbitrage-rechtbank' in het Wetboek
Rechtsvordering, waarin details voor het voeren van de Arbitrage-procedure zijn
vastgelegd.

10. Alle betrokken partijen in het dossier dat aan de Arbitrage-rechtbank wordt voorgelegd, betalen 
1 laag vaststaand bedrag voor Griffierechten.

11. De Griffier van de A-rechtbank bepaalt wie de betrokken partijen zijn.

12. Partijen mogen bij de A-rechtbank zonder Advocaat procederen.
De procedure bij de Arbitrage-rechtbank vangt aan door het inleveren van het dossier
bij de Griffier van de A-rechtbank.

13. Bij deze Arbitrage-rechter moeten alle betrokken partijen wettelijk verplicht een
oplossing voor het conflict presenteren, verankerd in een geldige juridische constructie,
voorkomend uit de Grondwet 2014-2016, wetten & verdragen.
Weigert één van de betrokken partijen een uitvoerbare juridisch correcte oplossing te
presenteren in het dossier en tijdens de rechtzitting, verliest die partij automatisch het
geding. De A-rechter bepaalt de hoogte van de schadevergoeding te betalen aan de
Benadeelde Persoon.

14. De Griffier van de A-rechtbank handelt bij voorkeur het dossier zelfstandig af met een
Gerechtelijke Uitspraak.
De Griffier van de A-rechtbank heeft de autoriteit het dossier en de betrokken partijen
door te sturen naar een Mediator aangesloten bij en gekozen door de A-rechtbank.
Alle betrokken partijen betalen de Mediator een laag tarief voor 3 uur bemiddeling.
De Mediator werkt op neutraal terrein binnen een orgaan van de Rechterlijke en / of
Uitvoerende macht.
De Griffier kan op aanwijzing van de Mediator een Gerechtelijke Uitspraak schrijven.

15. De Griffier bepaalt of het dossier door de A-rechter moet worden beoordeelt tijdens
een rechtzitting.

16. De Arbitrage-rechter moet een juridisch correcte uitvoerbare oplossing opleggen aan
beide partijen.

17. De A-rechter moet de partij die weigert een oplossing te presenteren straffen =
griffierechten terug betalen aan andere partij + probleemoplossing betalen +
schadevergoeding betalen + eventueel dwangsom & sancties.

18. De Arbitrage-rechtbank adviseert de Staten-Generaal van de Republiek Nederland over
het maken van leesbare en eenduidig geschreven toepasbare wetten & verdragen in het
Parlement. Dit advies is openbaar voor elke Burger.
De Arbitrage-rechtbank geeft dit advies wekelijks in het openbaar kado aan de
Parlementaire Commissie: Volk & Rechtbank. Arbitrage-rechtbank en Parlementaire
commissie stellen dit advies gratis ter beschikking aan het Volk.

Artikel 18   Vorming en bezetting van kamers

1. De kanton-rechter wordt vervangen door de Arbitrage-rechtbank in eerste aanleg.

2. De  Arbitrage-rechtbank heeft de vrijheid te bepalen of tijdens de transformatie van Koninkrijk 
NL naar Republiek NL, de Arbitrage-rechtbank aan Afdeling Kanton-recht opent. 

3. De Arbitrage-rechtbank heeft de vrijheid te bepalen of een Arbitrage-rechter die kanton-zaken 
overneemt uit het Koninkrijk NL voor de bouw van Republiek NL, zichzelf Arbitrage-Kanton-
rechter laat noemen. Of, Arbitrage-kantonrechter-plaatsvervanger laat noemen. 

4. De Arbitrage-rechtbank behandelt kanton-zaken uit het Koninkrijk NL in enkelvoudige kamers en
bepaalt de bezetting daarvan.
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5. Het Kanton-gerecht voor het Koninkrijk NL blijft bestaan – achter de Arbitrage-rechtbank – 
zolang het Nieuw gekozen Zakenparlement Republiek NL  nog geen  nieuwe wet heeft 
geschreven voor een nieuwe Plattegrond Rechtsysteem.  

In het Kanton-gerecht Koninkrijk NL dragen de rechters de titel kanton-rechter en kanton-
rechter-plaatsvervanger. 

6. De Griffier van de Arbitrage-rechtbank die zaken van het kanton-gerecht transformeert van 
Koninkrijk NL naar Republiek NL, stuurt na het in werking treden van de Grondwet Republiek NL,
alle partijen van alle zaken onder de kanton-rechter een brief met de opdracht:
'Stuur een juridisch correcte oplossing voor het conflict in uw zaak aan de Arbitrage-rechter; u 
bent dit wettelijk verplicht volgens de Grondwet republiek NL.'

Partijen die meewerken aan deze constructie betalen ieder een laag bedrag voor griffierechten; 
150 euro per besluit of conflict.  Ook betalen zij  ieder 150 euro voor drie uur Mediation, voor 
een advies van een Mediator aan de Griffier van de Arbitrage-rechtbank.

Partijen die weigeren mee te werken aan het generen van oplossingen voor conflicten, worden 
berecht volgens de wetten die gelden voor Koninkrijk der Nederlanden… en zijn dus veel meer 
geld kwijt aan rechtsvinding bij de kanton-rechter van het Koninkrijk NL. 

Artikel 19  Kanton-gerecht Koninkrijk der Nederlanden achter Arbitrage-rechtbank

De artikelen 48, en 48a, en 48b van de Wet op de Rechterlijke organisatie blijven gehandhaafd, zoals zij
zijn.  Partijen die nu een beroep doen op de Kanton-rechter in Nederland zitten diepgeworteld in een 
conflict. Het zal niet voor elke partij mogelijk zijn om op bevel van de Griffier van de Arbitrage-
rechtbank een juridisch correcte oplossing te presenteren aan de rechter. Ongetwijfeld: Luiheid.

Voor deze partijen blijft het kanton-gerecht Koninkrijk der Nederlanden ook in eerste aanleg 
gehandhaafd, tot aan de dag dat het Nieuw gekozen Zakenparlement Republiek NL een wetwijziging Wet
Rechtsysteem Republiek NL doorvoert. 

Artikel 20  de Gerechthoven

De Gerechtshoven zoals wij die kennen voor het Koninkrijk der Nederlanden blijven ongewijzigd bestaan
tijdens de transformatie van Koninkrijk NL in Republiek NL.

De artikelen 58 tot en met 71 van de Wet op de Rechterlijke organisatie blijven volledig gehandhaafd, 
tot aan de dag dat het Nieuw gekozen Zakenparlement Republiek NL nieuwe wetten voor de 
Gerechthoven  heeft gerealiseerd.

Artikel 21  HogeRaad wordt Grondwet-rechtbank

1. De HogeRaad wordt de Grondwet-rechtbank vanaf Dag 1 na het in werking treden van de 
Grondwet Republiek Nederland. 

De Interim Minister-president  die het Koninkrijk Nederland transformeert in Republiek 
Nederland door middel van het per decreet invoeren van de Grondwet Republiek Nederland  – en
die tijdelijk aan de macht is tot en met  de Tweedekamer en Eerstekamer verkiezingen voor 
Republiek NL –  voert deze Wet Rechtsysteem Republiek NL per decreet in.
Per decreet worden ook Algemene maatregelen van bestuur ingevoerd, voor de transformatie 
van de HogeRaad.

2. De Grondwet-rechtbank bestaat uit een presidenten en voorzitter, ten hoogste zeven vice-
presidenten, ten hoogste dertig raadsheren en ten hoogste vijftien raadsheren in buitengewone 
dienst. Dit betrefft fulltime arbeidscontracten. Een fulltime arbeidscontract kan worden 
opgedeeld in parttime arbeidscontracten. Een arbeidscontract dat vrijkomt door een sabbatical 
van één van de personeelsleden telt niet mee als 'volledig ingevuld arbeidscontract'. 
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De raadsheren in buitengewone dienst verrichten, als raadsheer, werkzaamheden voorzover zij 
daartoe door de president worden opgeroepen.

De President van de Grondwet-rechtbank is de oppermachtigste baas, maar werkt op 1 lijn 
samen met de Voorzitter van de Grondwet-rechtbank. De President heeft de macht binnen de 
complexe dossiers; de Voorzitter heeft de macht binnen de eenvoudige dossiers en het 
snelrecht.

De Voorzitter van de Grondwet-rechtbank kan niet zijn: de voorzitter van de meervoudige 
kamers.

3. Bij de Grondwet-rechtbank is een griffier werkzaam.

De Grondwet-rechtbank bepaalt in overleg met de raad voor Rechtspraak in welke mate de 
Arbitrage-rechtbank constructie ook van toepassing kan zijn binnen de Grondwet-rechtbank. 

Probleem! De huidige Hogeraad van het Koninkijk der Nederlanden is hoogst corrupt, in termen
van ‘dossiers van rechtzaken tegen parlementsleden weggooien en de burger dwingen in 
dictatuur Nederland te leven’.  Ik heb dus nu geen kijk op overbodige en corrupte 
administratieve processen binnen de Hogeraad.  Ik kan het volk alleen een nieuwe Grondwet 
met opruim macht voor de individuele burger geven; daarna moet de burger zelf aan de slag. 

4. Bij de Grondwet-rechtbank kunnen gerechtsauditeurs en een substituut-griffier werkzaam zijn.

5. De Grondwet-rechtbank vormt, op voorstel van de president, een of meer meervoudige kamers 
en, voor de gevallen waarin de wet dat voorschrijft, een of meer enkelvoudige kamers en 
bepaalt de bezetting daarvan.

Bij de Grondwet-rechtbank worden zaken, behoudens bij de wet bepaalde uitzonderingen, 
behandeld en beslist door vijf leden van een meervoudige kamer, van wie een als voorzitter 
optreedt.

De voorzitter van een meervoudige kamer kan bepalen dat een zaak die daarvoor naar zijn 
oordeel geschikt is, wordt behandeld en beslist door drie leden van die kamer. Indien de zaak 
naar het oordeel van een van deze leden ongeschikt is voor behandeling en beslissing door drie 
leden, wordt de behandeling voortgezet door vijf leden.

De Grondwet-rechtbank  stelt, op voorstel van de president, een reglement van inwendige dienst
vast. In dit reglement wordt de indeling in kamers vastgelegd.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

6. De Grondwet-rechtbank, de Raad voor Rechspraak  en gerechten hanteren een uniforme 

klachten-procedure voor Rechtsysteem personeel.

Klachten die Individuele burgers of Openbare diensten hebben over personeel Rechtsysteem 
moeten worden gestart bij de Grondwet-rechtbank via de Grondwet-schending-procedure. 

Artikel 22 Beslismacht Grondwet-rechtbank

1. De Grondwet-rechtbank neemt in eerste aanleg, tevens in hoogste ressort, kennis van 
jurisdictiegeschillen tussen:

a) rechtbanken; Arbitrage-rechtbank

b) gerechtshoven;
c) een gerechtshof en een rechtbank;
d) een tot de rechterlijke macht behorend gerecht en een niet tot de rechterlijke macht 

behorend gerecht;
e) bestuursrechters, tenzij een andere bestuursrechter daartoe bevoegd is.

Indien het jurisdictiegeschil is gerezen tussen de Grondwet-rechtbank en een ander in het eerste
lid genoemd gerecht, wordt de Grondwet-rechtbank  ter beslissing daarvan zoveel mogelijk 
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samengesteld uit raadsheren die van de zaak nog geen kennis genomen hebben.

2. De Grondwet-rechtbank mag niet weigeren een dossier in behandeling te nemen.
De Grondwet-rechtbank mag wel personen die misbruik maken van procedures binnen de 
Grondwet-rechtbank veroordelen tot 365 dagen gevangenisstraf of 2000 uur taakstraf in de 
vorm van vrijwilligerswerk. Een persoon die tijd en geld genoeg heeft om het Rechtsysteem en 
of de Grondwet-rechtbank te misbruiken voor 'gezellig tijdverdrijf', heeft ook tijd en geld genoeg
voor 2000 uur vrijwilligerswerk.

3. De Grondwet-rechtbank neemt in eerste instantie, tevens in hoogste ressort, kennis van de 
ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen begaan door de leden van de Staten-Generaal, de 
ministers en de staatssecretarissen.

Onder ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen worden hier begrepen strafbare feiten begaan 
onder een der verzwarende omstandigheden omschreven in artikel 44 van het Wetboek van 
Strafrecht.

In de gedingen  is de Grondwet-rechtbank  bevoegd kennis te nemen van de vordering tot 
vergoeding van kosten en schaden ten behoeve van de benadeelde partij.

In de gedingen, Ambtsmisdrijven begaan door Leden van de Staten-generaal oordeelt de 
Grondwet-rechtbank  met een aantal van elf raadsheren.

De Individuele burger gebruikt  de Grondwet-schending-procedure.

4. De Grondwet-rechtbank voert de Grondwet-schending-procedure uit.
De Grondwet-rechtbank voert de Advies-Grondwet-procedure Rechtspraak uit.
De Grondwet-rechtbank kan een dossier doorverwijzen naar het InternationaalStrafhof ten tijde 
van oorlog in Republiek Nederland; of ten tijde van door Staten-generaal gewenste corruptie 
tussen Grondwet-rechtbank en Staten-generaal.

5. De Grondwet-rechtbank kan de Leden van de Staten-generaal dwingen een rechtszaak namens 
de Republiek Nederland te starten bij het Internationaal Gerechtshof voor conflicten tussen 
Republiek Nederland en een ander land aangesloten bij de Verenigde Naties.

Artikel 23 Cassatie bij de Grondwet-rechtbank

De artikelen 78 tot en met 83 van de Wet op de Rechterlijke organisatie blijven van kracht,  tot aan de 
dag dat het Nieuw gekozen Zakenparlement Republiek NL een wetwijziging Wet Rechtsysteem Republiek
NL doorvoert. 

De term Hogeraad wordt wel vervangen door Grondwet-rechtbank.

Artikel 24  Procureur bij de Grondwet-rechtbank 

1. De procureur-generaal geeft leiding aan het parket bij de Grondwet-rechtbank.

In geval van afwezigheid of belet wordt de procureur-generaal vervangen door de 
plaatsvervangend procureur-generaal en, bij afwezigheid of belet  ook van deze, door de 
advocaat-generaal.

2. De Minister-president kan de plaatsvervangend procureur-generaal of een advocaat-generaal 
belasten met de waarneming van het ambt van procureur-generaal.

3. De Minister-president kan  op aanbeveling van de procureur-generaal, als plaatsvervangend 
advocaat-generaal bij de Grondwet-rechtbank aanwijzen:  een rechterlijk ambtenaar, die bij een 
rechtbank, een gerechtshof of een tot het openbaar ministerie behorend parket werkzaam is.
De aanwijzing geschiedt voor een daarbij te bepalen termijn. 

Aanwijzing van een bij een rechtbank of een gerechtshof werkzame rechterlijk ambtenaar tot 
plaatsvervangend advocaat-generaal geschiedt slechts met diens toestemming.
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4. Plaatsvervangende advocaten-generaal nemen, op de voet van een advocaat-generaal, 
conclusies voor zover zij daartoe door de procureur-generaal worden opgeroepen. Zij nemen in 
die rol de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie op zich, wanneer de Grondwet-
rechtbank  ten principale recht spreekt

5. De president van de Grondwet-rechtbank  kan, op aanbeveling van de procureur-generaal, een 
vice-president van, een raadsheer in of een raadsheer in buitengewone dienst bij de Grondwet-
rechtbank belasten met de waarneming van het ambt van advocaat-generaal bij de Grondwet-
rechtbank. De aangewezen persoon moet instemmen met deze functie.

6. De procureur-generaal hanteert de uniforme klachten-regeling opgesteld van de Raad voor de 
Rechtspraak.

7. De procureur-generaal bij de Grondwet-rechtbak waakt in het bijzonder voor de handhaving en 
uitvoering van wettelijke voorschriften bij de Grondwet-rechtbank, de gerechtshoven en de 
rechtbanken.

8. Indien naar het oordeel van de procureur-generaal bij de Grondwet-rechtbank  het openbaar 
ministerie bij de uitoefening van zijn taak de wettelijke voorschriften niet naar behoren 
handhaaft of uitvoert, kan hij Onze Minister daarvan in kennis stellen.

9. Op verzoek van de procureur-generaal worden hem voor het functioneren van  het College van 
procureurs-generaal de inlichtingen verstrekt die hij nodig acht en worden hem de 
desbetreffende stukken overgelegd.

Het College van procureurs-generaal verleent de procureur-generaal bij de Grondwet-rechtbank 
de bijstand van het openbaar ministerie, voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken.

10. Er is een parket bij de Grondwet-rechtbank, aan het hoofd waarvan de procureur-generaal bij de

Grondwet-rechtbank staat.

11. De procureur-generaal bij de Grondwet-rechtbank is belast met:
a) de vervolging van ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen begaan door de leden van de 

Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen;
b) het uitbrengen van conslusie aan de Grondwet-rechtbank, in de bij de wet bepaalde 

gevallen;
c) de instelling van cassatie «in het belang der wet»;

d) de instelling van vorderingen tot het door de Grondwet-rechtbank nemen van beslissingen 

als bedoeld in hoofdstuk 6A van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

12. In de gevallen waarin de Grondwet-rechtbank ten principale recht doet, neemt de procureur-
generaal bij de Grondwet-rechtbank  de taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie, 
waar.

13. Bij de wet kan de procureur-generaal bij de Grondwet-rechtbank ook met andere taken worden 
belast.

14. De bevoegdheden van de procureur-generaal kunnen, tenzij de aard van de bevoegdheden zich 
daartegen verzet, mede worden uitgeoefend door de plaatsvervangend procureur-generaal en 
door advocaten-generaal.

Het parket bij de Grondwet-rechtbank  bestaat uit een procureur-generaal, een 
plaatsvervangend procureur-generaal, ten hoogste tweeëntwintig advocaten-generaal en ten 
hoogste elf advocaten-generaal in buitengewone dienst.

De advocaten-generaal in buitengewone dienst nemen, als advocaat-generaal, conclusies 
voorzover zij daartoe door de procureur-generaal worden opgeroepen. Zij nemen in die rol de 
taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie op zich, wanneer de Grondwet-rechtbank 
ten principale recht spreekt.

15. Ter verduidelijking: De Individuele burger die gedwongen is een Grondwet-schending-procedure 
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te starten tegen Leden van de Staten-generaal inzake Ambtsmisdrijven…, is in de praktijk 
moedwillig rechtenloos getreiterd door onze machthebbers. De Individuele burgers is dan ook 
door de Advocatenorde – Raad voor Rechtsbijstand gedwongen zichzelf te laten folteren & doden
in dictatuur Nederland.

In deze situatie  start de Grondwet-schending-procedure bij het College van procureurs-
generaal; zij wijzen een procureur-generaal aan die het dossier in behandeling neemt. De 
procureur-generaal wijst aan advocaat-generaal aan, die dus optreedt als ‘advocaat voor het 
slachtoffer’.  Het is superhandig als ‘het slechtoffer’zelf juridisch correct handelt tijdens het 
toepassen van de Grodnwet Republiek Nederland. 

De advocaat-generaal maakt onderscheid tussen ‘standaard fouten die het slachtoffer maakt 
door gebrek aan kennis en moedwillig het recht saboteren om voor de lol een Grondwet-
procedure te starten tegen Leden van de Staten-generaal.  Het slachtoffer – dat zich niet 
crimineel gedraagt heeft weinig te vrezen tijdens deze rechtsgang.

Zowel de procureur-generaal als de advocaat-generaal mogen bij de Grondwet-rechtbank-
rechter eisen voor de Benadeelde Persoon: Een Grondwet-schending-arrest waarin de hoogte 
van de schikking & schadevergoeding is vastgelegd door de rechter; de Minister-president of een
Minister, of het bestuur van een Landelijke politieke partij in het parlement …of andere 
organisatie of individu...  moeten  deze schikking & schadevergoeding binnen zes weken na 
openbare uitspraak van het arrest aan de Benadeelde Persoon uitbetalen.

16. Alle Grondwet-schending-procedures die worden gestart bij de Grondwet-rechtbank met als doel
‘slavernij uit de Nederlandse bureaucratie verwijderen’, worden standaard afgesloten met een 
Grondwet-schending-arrest waarin het slachtoffer een schikking & schadevergoeding krijgt 
toegewezen. 

17. De daders die ontstaan tijdens een Grondwet-schending-procedure in een Grondwet-schending-
arrest, krijgen direct te horen welke strafbare feiten zij hebben begaan en welke straf zij moeten
volbrengen’. 

18. Een Grondwet-schending-procedure kan alleen leiden tot een vervolg rechtzaak bij het 
Internationaal Strafhof; de persoon die zich schuldig maakt aan Grondwet-schending negeert 
zijn of haar wettelijke verplichtingen vastgelegd in het Verenigde Natie-verdrag, Folterverdrag en
overige mensenrechtenverdragen en economische verdragen.

Artikel 25 Openbaar Ministerie

Artikelen 124 tot en met 139 van de Wet op de Rechterlijke organisatie kunnen nu nog niet worden 
gewijzigd in een Rechtsysteem dat 100% Republiek Nederland is.

Gezien het feit dat de Straf-rechtbank bestaat naast de Arbitrage—rechtbank heeft de werkwijze van het
Openbaar Ministerie in eerste aanleg binnen de Arbitrage-rechtbank weinig invloed.
Het is immers de Griffie van de Arbitrage-rechtbank die bepaalt – in de Arbitrage-raadkamer: Grifffieren 
en Rechters – of een dossier wel of niet bij de Straf-rechtbank moet worden beoordeeld.

Voor deze Straf-rechtprocedure blijft het Rechtsysteem voor het Koninkrijk der Nederlanden dus 
gehandhaafd, tot dat het Nieuwe gekozen Zakenparlement Republiek Nederland nieuwe wetten 
afkondigt voor deze juridische constructie. 

Artikel 26  =  Artikel 51  Grondwet-schending-procedure

1. De Grondwet-schending-procedure is een procedure die uitsluitend mag worden gestart
bij De Grondwet-rechtbank, de Voorzitter '/ President van De Grondwet-rechtbank –
van de Republiek Nederland.
De Grondwet-schending-procedure is openbaar.

2. De Grondwet-schending-procedure kan uitsluitend worden gestart door personen die
bewijzen persoonlijk de Grondwet 2014-2016 en Mensenrechtenverdragen juridisch
correct toe te passen in hun dossier.
Dus: De Burger krijgt de Grondwet-schending-procedure gratis, maar krijgt deze niet
kado. De Rechtzoekende Burger zal eerst moeten bewijzen zelf in overeenstemming
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met de eisen van de Grondwet 2014-2016 te leven & werken.

3. De Grondwet-schending-procedure heeft tot doel toegang tot de Grondwet 2014-2016
van de Republiek Nederland voor elke Nederlander te waarborgen en de Fairtrade & Eko
economie van de Republiek Nederland te realiseren.
Fairtrade & Eko betekent in deze Grondwet 2014-2016:
'Menselijk handelen en Economisch handelen van mens en rechtspersoon zo spoedig
mogelijk in overeenstemming brengen met het Verenigde Natie-verdrag en de
Mensenrechtenverdragen voor elk betrokken mens – intercontinentaal – bij behoud van
natuurlijke rijkdommen op Planeet Aarde'.

4. De Grondwet-schending-procedure mag worden gestart door elke Nederlander en
Vreemdeling met Verblijfsvergunning van (achttien) 18 jaar en ouder, en kan gestart
worden zonder Advocaat.
Voor personen jonger dan 18 jaar mag de Wettelijk vertegenwoordiger van deze
persoon een Grondwet-schending-procedure starten ten gunste van het betrokken kind.
Dit kind moet in Nederland zijn geboren of het moet een kind zijn in het Buitenland
geboren uit Nederlandse ouders.
De Grondwet-schending-procedure dient uitsluitend om het gebruik van de Nederlandse
Grondwet te waarborgen in het leven van Burgers in Nederland.
De Grondwet-schending-procedure kan niet door Vreemdelingen worden gebruikt voor
Asiel-aanvraag, het aanvragen van een Verblijfsvergunning of het straffen van andere
Vreemdelingen op Nederlands Grondgebied.
De Grondwet-schending-procedure kan niet worden gekozen ter vervanging van
procedures bij het Europees Hof voor de Mensenrechten.

5. Elke Burger in Nederland die weigert de Grondwet 2014-2016 correct toe te passen, is
schuldig aan Misdrijven tegen de Menselijkheid – het organiseren van genocide – en zal
hiervoor worden gestraft met een gevangenisstraf van minimaal
(driehonderdenvijfenzestig) 365 dagen of een taakstraf van minimaal (tweeduizend)
2000 uur.
Elke Burger in Nederland die constateert dat een ander persoon de Grondwet 2014-
2016 weigert correct uit te voeren - en hierdoor de Benadeelde Partij is of wordt – , is
verplicht de Dader van Schending van Nederlandse Grondrechten schriftelijk terecht te
wijzen en hem of haar (zes) 6 weken de tijd te geven zijn of haar gemaakte fout te
herstellen. Na 6 weken treedt de Grondwet-schending-procedure in werking, Titel 4 van
deze Grondwet 2014-2016.

6. De Grondwet-schending-procedure start met het inleveren van het dossier bij de
Griffier van De Grondwet-rechtbank.
De Startbrief voor deze procedure moet geadresseerd zijn aan de Voorzitter / Presdient
en de Griffier van De Grondwet-rechtbank.
De Griffier bepaalt wie de betrokken partijen zijn.
De Griffier bepaalt of het dossier volledig is en geschikt is voor een Rechtzitting bij De
Grondwet-rechtbank-rechter. Is een dossier ongeschikt voor De Grondwet-rechtbank,
informeert de Griffier de betrokken partijen over dit rechtsfeit.
De Griffier bepaalt welke formele documenten moeten worden ingeleverd bij de Griffie
van De Grondwet-rechtbank voorafgaand aan een Rechtzitting, binnen een termijn van
maximaal (zes) 6 weken.
De Griffier bepaalt of betrokken partijen in het bezit zijn van het volledige dossier zoals
dat aan de Rechter van De Grondwet-rechtbank wordt voorgelegd.

7. De Griffier van De Grondwet-rechtbank kiest de zittingsdatum van de Rechtzitting.
De Griffier bepaalt welke personen aanwezig moeten zijn tijdens de Rechtzitting bij De
Grondwet-rechtbank, of welke personen afwezig mogen zijn.

8. De Griffier bepaalt of er een taak en / of procedure is voor de Uitvoerende macht in een
dossier dat wordt voorgelegd aan de Voorzitter / President van De Grondwetrechtbank.

9. De Voorzitter / President van De Grondwet-rechtbank doet in het openbaar een
bindende Uitspraak.
De Gerechtelijke Uitspraak die voorkomt uit deze Grondwet-schending-procedure is
openbaar en moet worden gepubliceerd op de website van De Grondwet-rechtbank, het
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Parlement van de Republiek Nederland en/ of overige communicatie-kanalen en heet:
'Grondwet-schending-Arrest, ofwel GwsArrest, ofwel GwsA'.
De Voorzitter / President van De Grondwet-rechtbank kan ten tijde van oorlog
personen aanwijzen die het Grondwet-schending-Arrest moeten uitvoeren.
De Voorzitter / President van De Grondwet-rechtbank kan het dossier verwijzen naar
het Internationaal Strafhof.

10. De wet bepaalt overige regels voor de Grondwet-schending-procedure bij De 

Grondwetrechtbank.
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