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Protocol Regime-wijziging zonder

bloedvergieten
UNSG AntonioGuterres

Deze wet  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. 

Introductie

De  Belastingdienst bestaat ten gunste van het Volk; het dient niet om burgers het leven zo ellendig 
mogelijk te maken. 

Deze nieuwe Wet Gemeenteloket Belastingdienst Republiek NL  2017 – WEGBEL2017 voor Republiek NL 
regelt dat Gemeenten samen een nieuwe Map voor Belastingkantoren  ontwerpen en bouwen, ook als 
het parlement dit afkeurt. 

Er komen 11 – elf – Gemeente Belasting-loketten in Holland, waar alle lokale Belastingzaken worden 
afgehandeld voor elke Individuele burger en Organisatie  gelokaliseerd in de regio van dit B-loket. 
Alle bedragen die inherent zijn aan Inkomen en Gemeentelijke en Provinciale Belastingen worden bij dit 
Lokale Belastingloket afgehandeld. 
Alle Instanties die dossiers van burgers behandelen, berekenen wel de tot stand koming van bedragen, 
maar deze worden nog alleen uitbetaald door het GemeenteBelastingloket.

Werkgelegenheid Belasting-service gaat terug naar de burger wat arbeidsplaatsen in de regio oplevert.
Ik ben niet bang voor ‘te hoge overhead kosten’; de GrondwetRepubliek NL heeft het verplichte 
Arbitrage-recht-systeem waar elke burger – organisatie verplicht een Probleem-oplossing voor conflict-
beëindiging moet presenteren aan de rechter.

Bovendien heeft de burger in RepblliekNL  de Opruimplicht en Opruimrecht binnen de bureaucratie..
De Individuele burger kan personen die goed functioneren belonen door het in het juiste arbeidscontract
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te stemmen.   De juiste persoon zal vaker in het juiste arbeidscontract op het juiste moment 
terechtkomen. 

Er komt 1 – een – Rijksbelastingdienst, waar de bedrijfsvoering van de Gemeente Belasting-loketten 
wordt gecontroleerd en Rijksbelasting wordt geïnd bij de Gemeente Belasting-loketten. 

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.r
epublicnl.constitution.kremlin.unsg.japan.myanmar.trump.2016.pdf

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

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html
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Alle burgers in Nederland kunnen – moeten de Republiek Nederland bouwen zoals vastgelegd in de
GrondwetRepubliekNL, vanaf18nov2016.
Doelen:

a) Toegang tot Recht voor Iedereen.
b) Transparant, eenduidig en goedkoper maken van rechtsysteem.
c) Fairtrade & eko handel bedrijven zonder dictatoren-spelletjes van de Staten-Generaal die 

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

Generaal + EU + Internationaalstrafhof + Rechtspraak + Advocatenorde + Lobby.
f) Voorkomen van een EU-oorlog met Rusland en Turkije.
g) 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  Opdracht aan Gemeentebesturen 

Ik – InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel – geef alle Gemeentebesturen in Nederland de 
opdracht tot het hervormen van de Rijksbelastingdienst; binnen twee jaar moet het systeem in deze wet
gestart, bruikbaar zijn voor de burger. 

Hacker-proof: hackers & criminelen zijn internationaal op de hoogte van de transformatie Dictatuur 
Koninkrijk Nederland in Republiek Nederland. 

De onderstaande Map lokatie Gemeente Belasting-loketten moet worden ontworpen en 
gebouwd:
 

1. Er zijn  elf Gemeente Belasting-loketten verdeeld over het land.
Plaats deze Gemeente-loketten slim voor herverdeling van werkgelegenheid.

2. Elk Gemeente Belasting-loket werkt voor ongeveer 1.100.000 burgers in de regio van NL.

3. Er komt een Rijksbelastingdienst voor:

a) Het besturen van de Gemeente Belasting-loketten in het land.

b) Het innen van Belasting bij de Gemeente Belasting-loketten.

c) Het bouwen van het Zakenparlement in de Fairtrade economie, voortkomend uit rapportages
afkomstig van de Gemeente Belasting-loketten.

d) Het produceren – implementeren van Hollandse wetten binnen het parlement voor 
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samenwerking in de Europese Unie – die  de rol heeft van ‘Wetten & Verdragen bank voor 
Republiek NL’-.

e) Het uitvoeren van http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/   
wet.eu.naast.republieknlopruimwet  . 1.unarbitrationcommission..2016.pdf

Artikel 3  Werkzaamheden Gemeente Belasting-loket

Op Gemeente-niveau komen de volgende elf Gemeente Belasting-loketten:

Belastingloket, waar alle financiën van alle Burgers – in 1 dossier per Burger - worden afgehandeld.  

Werklozen: BI-inkomen + Toeslagen + PGB/ Zorgkosten  + Belastingzaken + Schuldhulp.

Werkenden: BI-inkomen + Loon + Toeslag + PGB / Zorgkosten + Belastingzaken + Schuldhulp

Werkgevers/Organisaties: 
BI-inkomen + Loon + Belastingzaken voor prive + Alle bedrijfsfinanciën + Schuldhulp.

Alle financiële zaken van Overheids-instituten die  het inkomen van de Individuele burger
regelen.

Studenten: BI-inkomen + Studiefinanciering.

Algemene voorlichting over Budgetten van Bedrijven / Organisaties gefinancierd met 
Belastinggeld: scholen – ziekenhuizen – openbaar vervoer – openbare diensten als 
Waterschappen...enz. 

Bezwaar & Beroeps procedures: 
Alle Belasting-zaken worden behandeld bij de Bezwaren & Beroepscommissie  door de Gemeente
Belasting-loket Bezwaren & Beroepscommissie, en eventueel de Arbitrage-rechtbank. 

UWV-Loket: het Gemeente Belasting-loket voert alle financiële UWV zaken voor alle lokale 
burgers uit. 
1. Het UWV berekent alle financiële zaken inherent aan Arbeid – Burger - Organisatie, maar het 

innen of betalen van bedragen wordt uitgevoerd door het Gemeente Belasting loket.  
2. Het Boete-systeem voor organisaties wordt een Unit binnen het Gemeente Belasting-loket; 

instituten berekenen het bedrag voor de Boete en het Gemeente Belasting-loket regelt het innen
– betalen – bezwaren procedure – rechtzaken.

3. Alle UWV zaken worden behandeld bij de Bezwaren & Beroepscommissie  door de Gemeente 
Bezwaren & Beroepscommissie, en eventueel de Arbitrage-rechtbank. 

UWV richt zich volledig op haar taken voor de Arbeidsmarkt; de geldstroom tussen UWV en 
burger – organisatie wordt doorgesluisd naar het Gemeente Belasting-loket.
UWV  behoudt haar huidige budget.
http://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV_Juninota 2016_DEF.pdf

Sociale Zaken-Loket voor alle financiële rond Sociale aspecten van Leven: 
100% Werklozen + Vrijwilligerswerk +  Sociaal PGB / WMO + Sociaal beleid Bedrijven / Organisaties + 
Maatschappelijke kwesties Gemeente- gebonden.

Studie-Loopbaan-Loket: DUO-groep op Gemeente Belasting-loket niveau. 
Studiefinanciering gaan wij anders doen. ‘Een Leven lang leren’  eist een helder financieel plan, 
Robot-tijdbalk-proof.

Elke kind krijgt bij de Geboorte een budget toegekend voor Onderwijs: 100.000 euro, welke 
wordt geparkeerd bij het Studie-Loopbaan-Loket. 
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De Mensenrechtenverdragen worden toegepast = studie moet gratis toegankelijk zijn.  

Hoe dwing je mensen goed te studeren? Door geld pas uit te betalen als het examen met een 
voldoende is afgelegd. Wanneer iemand ‘zakt voor een examen’, moet die persoon de cursus zelf
betalen van privé inkomen. Zakt een student door Luiheid – Stoerheid, kan deze persoon een 
Studielening krijgen… om alle Modulen waarvoor hij / zij gezakt is toch zelf te kunnen betalen.
Zakt een student door ziekte of zwaarwegende – bij wet gedefiniëerde – omstandigheden in zijn 
of haar leven, kan de student wel voor ‘gratis studie’in aanmerking komen.

Van dit budget worden betaald: 
◦ Elk schooljaar van Peuterspeelzaal tot aan de HBO – Universiteit . 
◦ De Basisschool – VMBO – Havo – VWO – Vakopleiding waar deze leerling naar toe gaat, 

krijgt jaarlijks een bedrag uit dit budget. Dit bedrag wordt landelijk vastgesteld. 
Het  Studie-Loopbaan-Loket betaalt dit bedrag aan de School.

◦ HBO-Universiteit.
De student krijgt betaalt per module; per cluster modulen; per praktijkopdracht. 

◦ Een Wizzkid mag voor zijn of haar 18e verjaardag alle opleidingen voltooid hebben, tot en 
met Universiteit.

◦ Een ‘leven lang leren student… mag tot en met 64 studeren’, per module.

◦ Deeltijd-onderwijs werkt ook per cursus; per module; per praktijkopdracht.

◦ De Open-Universiteit start met een ‘Sociaal Parcours’. 
Dit is een cluster Losstaande modulen die de Burger altijd en overal kan bestuderen, met als
doel : ‘De Samenleving overleven’.

Bij de OU komen veel studenten die wel een module bestellen met KCOU-korting, maar nooit
examen maken ‘omdat zij hier niet aan toekomen’. Deze Socio-studenten gebruiken de 
inhoud van de module tijdens de opvoeding van kinderen of het oplossen van sociale 
problemen. 
Deze ‘slechte OU-studenten’, zijn helemaal niet zo slecht, maar zij zijn wel verkeerd 
‘gelabeld’.  Bovendien wordt het tijd dat het Onderwijs een nieuwe kijk krijgt op wat de       
burger nodig heeft aan onderwijs. 

Voorbeeld:
30 Jaar geleden wisten wij niets van Autisme – Chronische ziekten – Arbeidsmarkt – 
Veiligheid. Nu moet helder worden hoe Burgers hebben leren kiezen tussen informatie 
aageboden ‘voor het sociale – veilige  samenleven van de mens’. 

Het Studie-Loopbaan-Loket noteert ook diploma’s. 
Bedrijven kunnen de waarde van een buitenlands diploma laten controleren.

Bedrijven doneren opleidingen aan het Studie-Loopbaan-Loket.
Bedrijven kunnen een Interne Bedrijfsopleiding aanmelden  voor het Individuele 
Persoonsgebonden 100.000 euro studiebudget.  Personeel kan dan op dit budget studeren.
Deze Bedrijven kunnen geen superdure flauwekul-cursussen aanmelden; een cursus moet 
Praktijk Arbeidscontract-gericht zijn.  Lobbyen kan bijna niet meer, dankzij de Grondwet 
Republiek NL. Probeer de Bedrijfsopleiding dus ook niet via Belastingeld toch gefinancierd te 
krijgen!

Bedrijven gebruiken hun website voortaan beter: 
◦ vacatures + opleidingseisen vermelden
◦ aangeven welke opleidingen er binnen het bedrijf wenselijk zijn, zodat werklozen – 

sollicitanten de juiste cursus kunnen volgen voorafgaand aan sollicitatie.

Fairtrade-Natuur-Economie-Loket  waar alles wat met Fairtrade te maken heeft te vinden is.
Wetten – verdragen:

 Stand van zaken in Bedrijven / Organisaties
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 Innovatie.
 Arbitrage-rechtbank -Gerechtelijke uitspraken.
 Robot-gedrag.
 BREXIT.
 Transport.
 Douane; kwaliteitsbewaking goederen.
 Millieu.

Robot-tijdbalk-Loket  waar iedereen de vastgelopen ICT-bureaucratie mag melden.
Met als doel ‘vereenvoudiging van wet en bureaucratie te realiseren’. 

Voor dit klusje hebben wij een High-tech Wizzkids met Talenten-austisme nodig in het Parlement, of als 
ondersteunend personeel voor de partijen.  

1  Volwassen-Wizzkid per partij – op de achtergrond – is zeer goed voor de Evolutie van Sociale 
Intelligentie van Parlementsleden….  

Menselijk-robot-systeem
Een systeem dat de mens niet ziek maakt, zodra de computer te intelligent wordt voor deze 
mens. De computer moet dus kunnen worden opgedeeld en delen moeten kunnen worden 
stilgelegd zonder dat basisbehoeften in gevaar komen.

Beweging – Vervoer moeten handmatig kunnen worden hervat nadat delen van de computer zijn
stilgelegd om te voorkomen dat de mens gek wordt.

Medici moeten als mens kunnen blijven werken, ook als de computer te slim wordt of als delen 
van software-programma’s moeten worden stilgelegd voor behoud van de mens. 

De mens moet aan de macht blijven om er voor te zorgen dat de Natuur niet verdwijnt zodra 
computers te slim worden.
De mens moet zonder computer ook kunnen leven!

Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door  
DésiréeElisabethStokkel op 25februari2017.

En is op een CD – met begeleidende brief – opgestuurd aan:
1. Dictator MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander van het Ministerie van 

Algemene Zaken –  Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag,   op 25februari2017.  
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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