
Wet Ambassadeur Uitwijzen Republiek NL
– WAUR2017 -

aan
VN Commissie arbitrage-recht-systemen

Protocol Regime-wijziging zonder bloedvergieten

UNSG AntonioGuterres
Deze wet is geschreven door Désirée Elisabeth Stokkel

De  Grondwet Republiek NL vereenvoudigt de bureaucratie en verwijderd Misdrijven tegen de
Menselijkheid uit de bureaucratie

Wij, inwoners van Nederland,
zijn verenigd in vertrouwen in onze intelligentie & eigen-effectiviteit.
Zichtbaar  en voelbaar  in gelijkwaardigheid tussen mensen & organisaties onderling.
Wij bouwen ons land in de Mensenrechten & vrijheden van de Fairtrade & Eko
economie.

Technologie is een produkt door de mens ontwikkeld en het inspireert & stimuleert
ons deze samenleving te bouwen, maar zal nooit over de mens heersen.
Het land  Nederland  op Planeet Aarde geven wij door aan de generatie Nederlanders
die nog geboren zullen worden. Zichtbaar  en voelbaar  in gelijkwaardigheid tussen
mens & natuur.

Van  intelligente beschaafde  hoog ontwikkelde Burgers in Nederland mag worden
verwacht  dat  zij vrijwillig de volledige Grondwet juridisch correct toepassen voor
probleem-oplossing in hun dagelijks leven.

Introductie
 
Het Nederlandse Volk  moet zelf Opruim-macht ontwikkelen voor zelfbescherming tegen de 
corrupte Rechtspraak – Advocatenorde – Rechtenonderwijs lobby – Parlement – Koningshuis-
– Ambassades – Buitenlandse Parlementen – Media. 

Het Nederlandse Volk moet zelf criminaliteit verwijderen uit Buitenlandse Ambassades, 
gevestigd in Nederland.

BREXIT-proof.

Het Internationaal Strafhof en het International Gerechtshof zijn in Nederland gevestigd.
En hebben de wettelijke taken:

1. Handvest Verenigde Naties en Verdragen uit te voeren voor elke burger, voor het waarborgen 
van een leven in een rechtstaat voor die burger.

2. Parlementen – Ambassades – Burgers dwingen juridisch correct te leven en werken. 
Door de juiste gerechtelijke procedures te gebruiken voor het afhandelen van dossiers, opdat 
Individuele burgers hun fundamentele Grondrechten – Mensenrechten kunnen toepassen, zonder
gewelddadig te worden.

3. De Verenigde Naties – Europese Unie – Afrikaanse Unie en andere Instituten dwingen juridisch 
correct te werken.

Beiden – ICC & ICJ – weigeren deze taken uit te voeren; zij hebben van zichzelf Instituten gemaakt die 
Parlementsleden – Ambassadeurs – Bestuurders – Burgers assisteren bij het organiseren & uitvoeren 
van folteren & moord op personen. Mogelijk dankzij een  Geheime Lobby.

ICC & ICJ hebben een klimaat gebouwd waarin
 ‘De Mens niet meer weet die de vriend of de vijand is’. 
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Buitenlandse Parlementen – Ambassades misbruiken dit rechtsfeit om Leden van de Staten-Generaal en 
Leden van de Koninklijke familie en de Lobby in Holland,  te assisteren bij het folteren – doden van 
Nederlandse burgers. 

De MH17 vliegtuig-passagiers zijn door deze Lobby moedwillig gedwongen over een oorlogsgebied te 
vliegen, waardoor zij in oorlogsgeweld zijn gedood.  Deze MH17-passagiers hadden vandaag nog in leven
kunnen zijn… als ICC – Parlementen – Ambassades – VN – EU –  Lobby wel juridisch correct leven & 
werken. 

De Lobby tussen het ICC – ICJ – Ambassades – Organisaties geeft Buitenlandse Parlementen – 
Ambassades de vrijheid om het Nederlandse  Parlement – Koningshuis – Lobby te chanteren, zodra één 
van deze partijen niet juridisch correct werkt.   Veel Ambassadeurs in Holland misbruiken deze Lobby om
van zichzelf de Perfecte dictator te maken, die nooit terecht zal staan binnen het ICC voor Misdrijven 
tegen de Menselijkheid en / of Oorlogsmisdaden. 

Burgers – slachtoffers – zijn hiervan niet of nauwelijks op de hoogte, doordat de media ook Lid is van 
deze Elite-moordenaarsclub in Holland. 
Burgers kunnen zichzelf niet verdedigen tegen het stiekem bouwen en uitvoeren van Dictatuur 
Nederland.  Kunnen zich niet verdedigen tegen geweld op hun Hollandse lichaam in het buitenland.

Buitenlandse Parlementsleden en Buitenlandse Ambassadeurs in Nederland misbruiken dize situatie als 
dekmantel voor hun persoonlijke criminele gedrag.

Sinds 1mei2007 ligt er een ICC-rechtzaak tegen NL, gestart door DésiréeElisabethStokkel.
In 2008 heeft voormalig VNSG Bankimoon bewezen in een brief aan Stokkel, dat hij het ICC en haar 
dossier misbruikt om burgers stiekem te folteren – doden. Volgens de Verenigde Naties is het 
Internationaal Strafhof – personeel vrij om burgers te folteren -doden. en dus zelf Oorlogsmisdadiger te 
zijn.

Hierdoor zijn vele oorlogen ontstaan en geëxplodeerd tot zeer gewelddadige leefsituaties: ook het 
vernietigen van burgers met massa vernietigingswapens. 

Ambassadeurs in Nederland zijn verplicht deze Oorlogsmisdaden uitgevoerd door het ICC-personeel en 
VN Bankimoon,  VN-leden en anderen  te stoppen. Maar, in plaats van rechtvaardigheid en vrede te 
bouwen.. zijn deze Ambassadeurs zichzelf gaan verrijken en zijn zij terrorisme gaan bouwen om burgers 
stiekem te kunnen folteren – doden.

Voorbeeld:
Leugens over de wettelijke plichten van Presidenten – VN personeel – EU personeel starten 
oorlogen. Leugens over wettelijke plichten van Vluchtelingen brengen terroristen naar Nederland 
– Europa.  Deze leugens geven dictatoren de vrijheid in hun Thuisland hun persoonlijke wettelijke
plichten te negeren, nu hun Misdrijven tegen de Menselijkheid en Oorlogsmisdaden worden wit-
gewassen in Holland via het NL parlement – Thehaguesecuritydelta lobby – Rechtspraak corruptie
– ICC – ICJ. 
Deze leugens geven Buitenlandse Ambassadeurs in Holland, de vrijheid om óók dictator te zijn.

De oorlogen in het Midden-Oosten hadden niet zo gewelddadig hoeven zijn als het ICC nooit had 
gelogen tegen het Volk op planeet aarde over de ICC-rechtzaak tegen Nederland, gestart door 
Stokkel. 
Volkeren waren dan gaan nadenken over hun persoonlijke rechtspositie en hun kansen om – 
zonder gebruik te maken van geweld – conflicten op te lossen. 
ICC-personeel – VN & EU personeel  – Presidenten – Ambassadeurs willen oorlog. 

USA heeft 5000 Uranium bommen op Syrië gegooid.
Met goedkeuring van het Internationaal Strafhof en zelfs de ‘Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons, Denhaag’. 

Deze oorlogsmisdaden worden wit-gewassen door het  ICC, nu Nederlandse dictatoren die al 
sinds 1mei2007 in de ICC-gevangenis hadden moeten zitten .. de ICC-lobby bepalen, in 
samenwerking met Buitenlandse Ambassadeurs in DenHaag en hun Minister Buitenlandse Zaken 
& Presidenten.    Wat meer oorlog – terrorisme – vluchtelingen naar NL – Europa brengt.
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Deze Wet Ambassadeur Uitwijzen Republiek NL – WAUR2017 – geeft individuele burgers en 
organisaties de macht om criminele Ambassadeurs en hun personeel te dwingen juridisch 
correct te leven & werken, overal op planeet Aarde. 

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

Dictatuur Nederland is per 18november2016 omgezet in Republiek Nederland door
DésiréeElisabethStokkel.

Dictatuur Nederland is ontstaan in de periode van 1mei2007 – 2juni2014, en duurt voort tot
18november2016, volgens de letter van de Wet – Handvest van de Verenigde Naties –
Mensenrechtenverdragen.

DésiréeElisabethStokkel is gedwongen haar leven te verdedigen – tegen georganiseerde ‘Genocide per
Bureaucratie’ op haar lichaam – en als eerste Nederlandse vrouw een  Internationaalstrafhof tegen
Nederland te starten. 

De nationale Rechtspraak in Nederland is 100% corrupt en laat dossiers van
rechtzaken verdwijnen op verzoek van Leden van de Staten-Generaal in Nederland.
In Nederland mag een  burger geen dictatoren-gedrag van Leden van de Staten-Generaal en of de
Koninklijke Familie stoppen bij de Rechtbank.

Burgers in de Nederlands worden beschadigd en gedood voor de lol van de Leden van de 
StatenGeneraal, de Rechters bij de HogeRaad en Rechtspraak, de Clingendael – Onderzoeksraad – NIOD 
lobby, de Advocatenorde en Raad voor Rechtsbijstand, plus Koningin Beatrix – Koning Willem-Alexander 
en Europese Unie en VNSG Bankimoon.

De Navo houdt Genocide per Bureaucratie in de Nederlands ook moedwillig in stand, ondanks dat dit
verboden is volgens het Handvest van de Verenigde Naties.

Op 2juni2014 is DésiréeElisabethStokkel a ICC-rechtzaak tegen Koning Willem-Alexander gestart
omdat hij bewijst het Volk te beschermen tegen a leven in Dictatuur de Nederlands.

http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.koningshuis.oranje.eo.blauwbloed.nos.d
nb.hijos.rchtspraak.advocatenorde.2juni2014.pdf

Volgens de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden ondertekent de Koning de wetten & verdragen
die rechtsgeldig zijn in Nederland. Zodra de Koning weigert deze Grondwet toe te passen – en weigert de
Mensenrechtenverdragen uit te voeren – en dus weigert het Volk te beschermen tegen dictatoren-gedrag
van alle Leden van de Staten-Generaal en de Rechtspraak, is Nederland a 100% dictatuur.

DésiréeElisabethStokkel claimt het arbeidscontract InterimMinisterPresident voor NL per 18nov2016 bij
dictatoren MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander.

Deze claim stroomt via de Verenigde Naties Secretaris-Generaal AntonioGuterres die per 1januari2017
aan zijn VNSG-arbeidscontract begint en aan alle ambassadeurs.

http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/embassy.icc.labourcontract.primeminister.re
publicnl.constitution.kremlin.unsg.japan.myanmar.trump.2016.pdf

DésiréeElisabethStokkel heeft op 18nov2016 de GrondwetRepubliek Nederland per decreet ingevoerd.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

Alle burgers in Nederland kunnen – moeten de Republiek Nederland bouwen zoals vastgelegd in de
GrondwetRepubliekNL, vanaf18nov2016.

Doelen:
◦ Toegang tot Recht voor Iedereen.
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◦ Transparant, eenduidig en goedkoper maken van rechtsysteem.
◦ Fairtrade & eko handel bedrijven zonder dictatoren-spelletjes van de Staten-Generaal die 

handel saboteert.
◦ Verminderen van criminaliteit plus voorkomen van terrorisme-aanslagen in Europa.
◦ Stoppen van georganiseerde moord op burgers ontworpen en uitgevoerd door Staten-

Generaal + EU + Internationaalstrafhof + Rechtspraak + Advocatenorde + Lobby.
◦ Voorkomen van een EU-oorlog met Rusland en Turkije.
◦ Vereenvoudigen en goedkoper maken van bureaucratie.

Nederland Robot-proof maken.
◦ Probleem-oplossende internationale samenwerking.

Het Internationaalstrafhof bewijst in haar correspondentie aan mij geadresseerd dat het ICC weigert het
Handvest van de Verenigde Naties – het Statuut van Rome – Mensenrechtenverdragen toe te passen
tijdens het beoordelen van dossiers die door rechtenloze burgers – en slachtoffers van dictatorengedrag
van nationale Rechtbanken – worden ingediend bij het ICC.

ICC negeert alle klachten van mij – deze slachtoffers – en dwingt mij / hen zich te laten folteren –
doden.

Mijn correspondentie – emails bewijzen dat het ICC de Nederlandse Staten-Generaal, het Koninklijkhuis,
de Rechtspraak en Advocatenorde, de Politie en Europol, de Coördinator Terrorismebestrijding en de
Navo misbruikt voor het beschadigen en vernietigen van slachtoffers die terecht een ICC-rechtzaak
starten tegen hun nationale dictatoren.

Het ICC-Personeel foltert – doodt burgers op verzoek van de Nederlandse Staten-Generaal en
Koninklijkhuis en bovengenoemde organisaties.

http://www.desireestokkel-nl.net/ voor bewijsstukken.

Artikel 2   Wettelijke plicht Ambassadeur in Nederlanden

1. Het toepassen van het Handvest van de Verenigde Naties
2. Het toepassen van alle Mensenrechtenverdragen
3. Het toepassen van het Folterverdrag om het juist implementeren van andere verdragen te 

waarborgen. 
4. Het niet misbruiken van het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek verkeer

5. Artikel 34en 38  van het Verdrag van Wenen inzake Consulaire betrekkingen, stelt:

a) Artikel 34. Vrijheid van beweging
Met inachtneming van de wetten en regelingen van de ontvangende Staat met betrekking tot
gebieden waarvan de toegang om redenen van nationale veiligheid verboden of aan 
beperkingen onderhevig is, draagt de ontvangende Staat er zorg voor dat alle leden van de 
consulaire post zich vrijelijk op zijn grondgebied kunnen bewegen en er vrijelijk kunnen 
reizen.

b) Artikel 38. Contact met de autoriteiten van de ontvangende Staat
Bij de uitoefening van hun werkzaamheden, kunnen de consulaire ambtenaren zich wenden 
tot:

(a) de bevoegde plaatselijke autoriteiten van hun consulaire ressort;
(b) de bevoegde centrale overheid van de ontvangende Staat indien en voor zover dit is 
toegestaan door de wetten, regelingen en gebruiken van de ontvangende Staat of door 
de desbetreffende internationale overeenkomsten.

c) Artikel 41. Persoonlijke onschendbaarheid van de consulaire ambtenaren
1 Consulaire ambtenaren zijn gevrijwaard tegen arrestatie of voorlopige hechtenis, 
behalve in geval van een ernstig misdrijf en ingevolge een beslissing genomen door de 
bevoegde rechterlijke autoriteit.
2 Behalve in het in het eerste lid van dit artikel bedoelde geval, mogen consulaire 
ambtenaren niet gearresteerd worden of aan enigerlei andere vorm van beperking van 
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hun persoonlijke vrijheid worden onderworpen, behalve bij de tenuitvoerlegging van een 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak.
3 Indien tegen een consulaire ambtenaar een strafvervolging aanhangig wordt gemaakt, 
moet hij voor de bevoegde autoriteiten verschijnen. Het proces dient evenwel te worden 
gevoerd met de eerbied die hem uit hoofde van zijn officiële positie toekomt en, behalve 
in het in het eerste lid van dit artikel bedoelde geval, op een wijze die aan de uitoefening
van de consulaire werkzaamheden zo weinig mogelijk afbreuk doet. Wanneer het in de in
het eerste lid van dit artikel bedoelde omstandigheden noodzakelijk is een consulaire 
ambtenaar in voorlopige hechtenis te nemen, dient met het proces tegen hem zo spoedig
mogelijk een aanvang te worden gemaakt.

6. Voor het totale Verdrag van Wenen in het Nederlands:  
http://wetten.overheid.nl/BWBV0004334/1986-01-16#Verdrag_2

Dit betekent dat een ambassadeur of consul alléén bewegingsvrijheid heeft als 
deze persoon alle wetten en regels voor behoud van de nationale veiligheid zelf 
ook correct toepast.

En, zodra een ambassadeur of consul wordt geconfronteerd met de dictatuur in de 
ontvangende Staat, deze ambassadeur of consul moet doorschakelen naar het 
Folterverdrag – Mensenrechten verdragen om bij de Regering en Rechtsmacht van 
de ontvangende Staat  de rechtstaat te waarborgen van alle burgers; nationaal en 
internationaal. Dus via de Verenigde Naties – Europese Unie – Instituten.

Artikel 3   Regime wijziging zonder bloedvergieten in Nederland

1. Het Nederlandse volk wordt geconfronteerd met Dictatuur Nederland, nu het Internationaal 
Strafhof de Leden van de Staten-Generaal en de Leden van het Koningshuis assisteert bij het 
vernietigen van de Rechtspraak voor de burger in Holland – Internationaal. 

Het Nederlandse volk heeft toegang tot het dossier van DésiréeElisabethStokkel – dat bewijst dat
Nederland een dictatuur is – op haar website http://www.desireestokkel-nl.net/

Het Nederlandse volk doet zaken met Buitenlandse Presidenten en hun Ambassadeurs en 
Consuls, gevestigd in Nederland. 

Het Nederlandse volk wordt geconfronteerd met Buitenlandse Presidenten en hun Ambassadeurs 
en Consuls, die weigeren het volk te assisteren bij het waarborgen van de Rechtstaat Nederland 
voor elke burger. 

2. Het Nederlandse volk moet vanaf het Handvest voor de Verenigde Naties – Folterverdrag – 
Mensenrechtenverdragen – Nationale wet, zelf de Rechtstaat Nederland herstellen; crimineel 
werkende personen in het Parlement – Koningshuis – Ambassades – VN – EU – Instituten 
verwijderen en vervangen met personen die wel de Rechtstaat Nederland waarborgen voor elke 
burger. 

3. Het Nederlandse volk Ruimt Nederland Op via de machtspositie van de VNSG AntonioGuterres; 
tenzij deze VN-leider ook bewijst het Internationaal Strafhof te gebruiken voor folteren – moord 
op Nederlanders. 

DésiréeElisabethStokkel heeft de nieuw benoemde VNSG AntonioGuterres ingeschakeld voor het 
herstellen van de Rechtstaat Nederland en het verwijderen van criminelen,  werkzaam bij het NL-
parlement – NL Rechtspraak – NL Koningshuis – Buitenlandse Ambassades in NL – Internationaal
Strafhof – VN – EU – Instituten. 

DésiréeElisabethStokkel heeft op 18 november2016 het Opruim-proces voor het verwijderen van 
dictatuur Nederland gestart; zij heeft via de VNSG AntonioGuterres het arbeidscontract 
InterimMinisterPresident geclaimd en een nieuwe Grondwet Republiek Nederland ingevoerd, plus 
nieuwe Republiek NL wetten geactiveerd per decreet. 

4. DésiréeElisabethStokkel heeft vanaf 18november2016 de macht over:
a)  de dictatoren Leden van de Staten-Generaal  en de Leden van de Koninklijke familie 
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b) de dictatoren Ambassadeurs – Consuls – Ambassade personeel
c) de lobby
d) de werkzaamheden van Nederland binnen de Verenigde Naties en Europese Unie
e) het opschonen van Instituten

DésiréeElisabethStokkel schrijft Nationale Verkiezingen in Nederland uit voor de Gekozen Minister
President, zodra dit mogelijk is. Een vereist is dat DésiréeElisabethStokkel deze Verkiezingen kan
organiseren zonder dat criminaliteit – terrorisme – oorlog toeneemt in Nederland – Europa – 
Wereld, nu het Internationaal Strafhof ook opgeruimd moet worden door 
DésiréeElisabethStokkel.

Het Nederlandse volk – en elke burger op planeet Aarde – heeft de wettelijke plicht 
DésiréeElisabethStokkel te assisteren bij het juridisch correct toepassen van wetten & verdragen.
En bij het Opruimen van de Rechtspraak – Bureaucratie en bij het bestraffen van criminelen. 

5. Het Nederlandse volk maakt duidelijk bij Buitenlandse Ambassades gerelateerd aan Nederland 
dat Ambassadeurs – Consuls – Ambassade personeel juridisch correct moeten werken.

6. Elke burger – organisatie in Nederland die bij Buitenlandse Ambassades gerelateerd aan 
Nederland duidelijk maakt dat DésiréeElisabethStokkel de InterimMinisterPresident voor Holland 
is per 18november2016, én dat de GrondwetRepubliekNL rechtsgeldig is per 18nov2016, het zijn
of haar persoonlijke rechtspositie losgekoppeld van dictatuur Nederland.

7. Elke burger – organisatie die vanaf 18november2016 werkt vanaf de GrondwetRepubliekNL heeft
de individuele macht om Ambassadeurs – Consuls – Ambassade personeel te dwingen juridisch 
correct te werken, conform het Verdrag van Wenen en andere verdragen.

Artikel 4  Ambassade dwingen tot Schikking & Schadevergoeding

1. Ele burger – organisatie die vanaf 18november2016 werkt vanaf de GrondwetRepubliekNL en de 
Ambassadeurs – Consuls – Ambassade personeel dwingt juridisch correct te werken, heeft recht 
op een Schikking & Schadevergoeding, zodra deze burger – organisatie ‘ Een Benadeelde 
Persoon is’ doordat de Ambassadeurs – Consuls – Ambassade personeel weigeren de Rechtstaat 
Nederland te waarborgen voor burgers. 

2. Elke Ambassadeur – Consul – Ambassade personeelslid die weigert juridisch correct te leven & 
werken, betaalt een Schikking & Schadevergoeding aan de Nederlandse burger – rechtspersoon 
Organisatie die wel de dictatuur Nederland stopt en de nieuwe Rechtstaat Nederland bouwt vanaf
de GrondwetRepubliekNL, voor:

a) Het veroorzaken van Misdrijven tegen de Menselijkheid en Oorlogsmisdaden op het lichaam 
van de Nederlandse burger – en de rechtspersoon van de Organisatie, waardoor het lichaam 
en / of de rechtspersoon  schade leiden of worden vernietigd. 

b) Het in stand houden van criminele Leden van de Staten-Generaal en criminele Leden van de 
Koninklijke familie in hun arbeidscontract, waardoor de Nederlandse burger – rechtspersoon 
Organisatie terecht komt in zware criminaliteit – terrorisme in het Thuisland van de 
Ambassadeur – Consul – Niet Nederlands Ambassade personeel.

c) Het in functie houden van criminele personeelsleden die werken voor het Internationaal 
Strafhof en Internationaal Gerechtshof, waardoor de Nederlandse burger – rechtspersoon 
Organisatie – geregistreerd bij het Handelsregister – schade leidt of wordt gedood.

d) Het moedwillig verspreiden van verkeerde informatie aan het volk op planeet Aarde via de 
media, waardoor het lichaam van de Nederlandse burger – rechtspersoon Organisatie wrodt 
beschadigd of vernietigd, door Misdrijven tegen de Menselijkheid en Oorlogsmisdaden.

Artikel 5  Arbitrage-recht-systeem

1. De Nederlandse burger – rechtspersoon Organisatie die zichzelf moet verdedigen tegen crimineel
werkende Buitenlandse  Ambassadeurs – Consuls – Ambassade personeel in Nederland, dwingen
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de dictatoren werkzaam bij de Rechtspraak wel de  Arbitrage-rechtbank te openen, zoals is 
vastgelegd in de GrondwetRepubliek NL, plus nieuwe Republiek NL wetten.

2. De Nederlandse burger – rechtspersoon Organisatie die zichzelf tegen crimineel werkende 
Buitenlandse Ambassadeurs – Consuls – Ambassade personeel in Nederland moeten verdedigen 
bij de Arbitrage-rechtbank Republiek NL, bouwen het dossier volgens de eisen van de 
GrondwetRepubliek NL wetten… en dwingen de betreffende criminelen in dit dossier tot een 
presentatie van Probleem-oplossing voor conflict-beëindiging.

3. De Nederlandse burger – rechtspersoon Organisatie die zichzelf moeten verdedigen bij de 
Arbitrage-rechtbank Nederland, geven de criminelen in het dossier een ‘goedkope kans om hun 
gemaakte fouten te herstellen’. Werkt dit niet dan moet InterimMinisterPresident 
DésiréeElisabethStokkel overgaan tot het uitwijzen van de betreffende crimineel werkende 
Ambassadeur – Consuls – Ambassade personeel uit Nederland. 

4. Crimineel werkende Buitenlandse Ambassadeurs – Consuls – Ambassade personeel in Nederland,
die het land moeten worden uitgezet door InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel 
bewijzen dat zij weigeren wettelijke verplichtingen uit te voeren en dat zij schuldig willen zijn 
aan Misdrijven tegen de Menselijkheid en Oorlogsmisdaden, op het lichaam van de Nederlandse 
burger – rechtspersoon Organisatie. 

Weigeren deze criminelen Nederland te verlaten op bevel van DésiréeElisabethStokkel, is er 
helaas maar één methode voor Zelfverdediging zonder Geweld mogelijk, namelijk:’de namen van
Criminelen worden op een Openbare Zwarte lijst gepubliceerd, met als doel deze crimineel te 
dwingen Nederland te verlaten’. 

Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door  
DésiréeElisabethStokkel op 20februari2017.

En is opgestuurd aan:
1. Dictator MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander van het Ministerie van 

Algemene Zaken –  Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag,   op 20februari2017.  
2. VNSG AntonioGuterres van de Ambassade van  Portugal in DenHaag  voor verwerking in de VN 

Commissie Arbitrage-recht-systeemen, de VN algemene vergadering en de VN veiligheidsraad,  
Zeestraat 74, 2518 AD Den Haag. 

Ambassadeurs ontvangen deze wet  per email. 

DésiréeElisabethStokkel 
Donkerelaan 39
2061jk Bloemendaal-nh
Nederland. 
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