
Ministerie van Defensie Takenwet,
Opruimwet 2    NL - EU- UN 

voor Republiek NL 2017
aan

VN Commissie arbitrage-recht-systemen
Protocol Regime-wijziging zonder bloedvergieten

UNSG AntonioGuterres
Deze wet is geschreven door Désirée Elisabeth Stokkel

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

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

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

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

Introductie

Het Nederlandse Volk – en Planeet Aarde – heeft een zeer groot probleem.

Huidig Minister President Markrutte – Koning Willem-Alexander, de Korpsleider Nationale Politie  en de 
Commandanten die het Ministerie van Defensie besturen bewijzen in het openbaar ‘dat zij weigeren uit 
te voeren’:

1. Grondwet
2. Nationale NL wetten
3. Handvest Verenigde Naties
4. Mensenrechtenverdragen
5. Statuut van Rome binnen het Internationaal Strafhof

Deze personen weigeren de Rechtstaat Nederland te waarborgen voor burgers; weigeren de nationale 
veiligheid te organiseren. Zij folteren – doden Burgers die bewijzen dat zij in een waan toestand leven.

Personen die per direct uit hun arbeidscontract verwijderd moeten worden:

1. Dictator Markrutte + 225 criminele Parlementsleden
2. Koninklijke Familie
3. Korpsleider Nationale Politie   ErikAkerboom
4. MinDefensie  
a) Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp 

b) Commandant der Zeekrachten Rob Verkerk

c) Commandant Landmacht Rob Bertholee

d) Commandant Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt
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https://www.politie.nl/over-de-politie/organisatie---nationaal.html

https://www.defensie.nl/organisatie/bestuursstaf/inhoud/cds
https://www.defensie.nl/organisatie/marine/inhoud/cszk
https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2008/03/13/generaal-bertholee-nieuwe-commandant-
koninklijke-landmacht
https://www.defensie.nl/organisatie/luchtmacht/inhoud/clsk

Deze Opruimwet 2 regelt het standaard takenpakket van het Ministerie van Defensie Nederland.

Momenteel bestaan er 147 Wetten & Verdragen die de werkzaamheden en verplichtingen regelen van het
Ministerie van Defensie in het Koninkrijk der Nederlanden. Volgens de wettenbank van de Overheid. 

Volgens de letter van de wet bestaat het Koninkrijk der Nederlanden niet meer sinds 18nov2016, de dag 
waarop ik – DésiréeElisabethStokkel – het arbeidscontract InterimMinisterPresident opeis en ik per 
decreet de GrondwetRepubliekNL invoer. Via de Verenigde Naties UNSG AntonioGuterres en Ambassades.

De 147 Wetten & Verdragen voor het Ministerie van Defensie die momenteel gelden voor het 
Koninkrijk der Nederland blijven voorlopig bestaan.  

Deze nieuwe  Ministerie van Defensie Taken, Opruimwet 2    NL - EU- UN  voor Republiek NL 
2017  wordt geplaatst vóór alle 147 Wetten & Verdragen en heeft als taak die 147 Wetten & 
Verdragen van het Koninkrijk der Nederland komende 2 jaar op te schonen. 

Deze Ministerie van Defensie Takenwet     Opruimwet 2    NL - EU- UN voor Republiek NL 2017
moet in elk dossier en elk gesprek als 1ste wet die moet worden uitgevoerd,  op tafel worden 
gelegd en worden toegepast.

Op 1januari2019 moet het Ministerie van Defensie Republiek Nederland 100% draaien op het 
Arbitrage-recht-systeem. 

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
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omdat hij bewijst het Volk te beschermen tegen a leven in Dictatuur de Nederlands.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

handel saboteert.
◦ Verminderen van criminaliteit plus voorkomen van terrorisme-aanslagen in Europa.
◦ Stoppen van georganiseerde moord op burgers ontworpen en uitgevoerd door 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 negerrt 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-Persooneel foltert – doodt burgers op verzoek van de Nederlandse Staten-Generaal en
Koninklijkhuis en bovengenoemde organisaties.

http://www.desireestokkel-nl.net/ voor bewijsstukken.
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Artikel 2     Nationale Taken Ministerie van Defensie 

1. Het Ministerie van Defensie-systeem en alle personen werkzaam in dit systeem meten zichzelf 
een nieuw gedragspatroon aan:
’Alle gedragingen en werkzaamheden binnen het Ministerie van Defensie-systeem  zijn in het 
leven groepen voor slechts 1 doel, namelijk ‘het aanmaken en distribueren van Probleem-
oplossende Rechtvaardigheid voor Iedereen’. 

2. Het Ministerie van Defensie van Republiek Nederland kent internationaal slechts 1 
Hoofdtaak:
‘Het bouwen en in bedrijf houden van Arbitrage-recht-systemen in een conflict-gebied, zodat het 
Volk leert conflicten te stoppen met behulp van een probleem-oplossend rechtsysteem op hun 
grondgebied’.

Het personeel van het Ministerie van Defensie wordt getrained in het bouwen – in bedrijf houden 
– overdragen van het Arbitrage-recht-systeem in een conflictgebied, aan het lokale Volk.
Dit is dus een militaire training voor werken  in en met gewelddadig gedrag van andere personen
op Planeet Aarde. 

3. Grenscontrole: nationaal en internationaal.

4. Het handhaven van de Rechtstaat Nederland. Nationaal en internationaal.
Het zo snel mogelijk realiseren van de Fairtrade & Eko-economie is een belangrijke taak.

5. Rampenbestrijding: nationaal en internationaal.

6. Identiteits-bewaking van Nederland, door het toepassen van de GrondwetRepubliekNL plus alle 
nieuwe wetten & verdragen die voor Republiek Nederland zullen worden geproduceerd en 
geïmplementeerd. Nationaal en internationaal.

Het opschonen van de oude wetten & verdragen van het Koninkrijk der Nederlanden en die  
gelden voor het Ministerie van Defensie-systeem binnen het Koninkrijk der Nederlanden; voor 
1januari2019 moeten alle Koninkrijk-wetten zijn herschreven in wetten voor RepubliekNederland.

7. Het gedrag ‘Probleem-oplossend werken voor Rechtvaardigheid’ is de eerste taak tijdens  
toepassen van alle nieuwe wetten & verdragen die zullen worden geproduceerd & 
geimplementeerd voor Nederland; nationaal en internationaal. 

8. Het bouwen plus draaiende houden van het Arbitrage-recht-systeem – voor het Ministerie van 
Defensie-systeem en alle andere Nederlandse nationale systemen, indien dit noodzakelijk is – 
wordt gewaarborgd zoals dat in wetten & verdragen voor  Republiek Nederland en Internationaal 
wordt vastgelegd:  GrondwetRepubliek NL – nationale wet – verdragen - VN Commissie 
Arbitrage-recht-systemen. 

Alle personen en organisaties die werken binnen het Ministerie van Defensie-systeem kunnen 
voor probleem-oplossing bij interne conflicten terecht bij een Arbitrage-rechtbank in Nederland 
die voor dit doel is ingericht. 

De openbare Gerechtelijke Uitspraken Arbitrage-rechtbank Ministerie van Defensie worden op de 
website van deze Arbitrage-rechtbank gepubliceerd en worden door middel van GrowthHacking 
gekopieerd naar de databank van de VN Commissie Arbitrage-recht-systemen. 

Ook voor de Arbitrage-rechtbank Ministerie van Defensie geldt de GrondwetRepubliek NL 
regel:’Deze A-rechtbank Ministerie van Defensie staat naast de Strafrechtbank en voor alle 
Civiele Rechtbanken’. 

Het Verdrag Arbitrage voor Probleem-oplossende Rechtvaardigheid plus alle Protocollen die zullen
worden toegevoegd aan dit verdrag zijn van toepassing binnen de Arbitrage-rechtbank Ministerie 
van Defensie. 
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9. Het ontwikkelen en toepassen van Technologie wordt door het Ministerie van Defensie uitgevoerd
binnen het nieuw te bouwen Arbitrage-recht-systeem in Nederland, zoals vastgelegd in de 
GrondwetRepubliekNL – plus nationale wetten & verdragen - en de  VN Commissie Arbitrage-
recht-systemen.

Nieuwe kennis ontstaan door het ontwikkelen en toepassen van Technologie voor handhaving 
van de Rechtstaat Nederland – en binnen het Arbitrage-recht-systeem in Nederland  – wordt 
internationaal gedistribueerd met als doel ‘Probleem-oplossende Rechtvaardigheid aanmaken en 
distribueren onder het Volk’. 

10. Verzorgen van Voorlichting en Survival-training voor kinderen van 2 – 18 jaar oud, op school: 
recht – natuur – water – grond – lucht – vuur – techniek – doorzettingsvermogen – 
uithoudingsvermogen en   probleem-oplossend groepsgedrag.

Er worden géén militaire wapens gebruikt tijdens Voorlichting en Survival-training voor kinderen 
van 2 – 17 jaar oud.

Jongeren vanaf 18 jaar oud die belangstelling hebben in een loopbaan bij het Ministerie van 
Defensie ondertekenen een Ministerie van Defensie Contract waarin staat vastgelegd dat zij 
vanaf hun 18e jaar een ‘Loopbaan-onderzoeks-training met militiare wapens mogen volbrengen, 
welke voldoet aan alle andere bestaande wetten & verdragen voor RepubliekNederland’. 

11. Republiek Nederland traint géén criminelen binnen het Ministerie van Defensie-systeem; 
kinderen die zich niet aan de wetten & verdragen voor Republiek Nederland houden tijdens de 
Voorlichting en Survival-training worden gestraft op een wijze die is vastgelegd in de wetten & 
verdragen. 

Artikel 3   Internationale taken Ministerie van Defensie Nederland

1. Nederland kent vanaf 18november2016 – de dag waarop de 
GrondwetRepubliekNederland in werking is getreden – 1 Hoofdtaak in het buitenland:

‘Het Nederlandse Ministerie van Defensie-systeem 
bouwt in conflict-gebieden 

Arbitrage-recht-systemen voor het lokale Volk’. 

In zware conflict-gebieden is dit dus een ‘laptop-klus’ en geen ‘bommen-en-granaten-gooien- 
taak’.

2. Het Nederlandse Ministerie van Defensie-systeem werkt samen met buitenlandse Ministeries van 
Defensie aan het bouwen van Arbitrage-recht-systemen voor het lokale Volk.  

Nederland schrijft Handboeken – Protocollen voor het realiseren van Arbitrage-recht-systemen in
conflict-gebieden en deelt deze kennis met buitenlandse Ministeries van Defensie.  

Het produceren – distribueren – op de grond uitvoeren en draaiende houden – upgraden      van 
deze Handboeken – Protocollen voor het realiseren van Arbitrage-recht-systemen in  conflict-
gebieden, vereist een gedetailleerde kennis van het functioneren van een militair systeem. 

Dit wordt de gespecialiseerde kennis van het Nederlands Defensie-personeel. 

Voorbeeld: 
China is een groot land met een Defensie-apparaat dat leeft als een kolonie mieren.
Prima!  China heeft deze vaardigheden nodig om het lokale Volk te kunnen beschermen – 
redden.

Holland is een klein land, met grootsheidswaan.
Wij kunnen niet leren    te leven – werken     als een leger dat werkt voor voor 1 miljard burgers,
nu Nederland ‘slechts’   ruim 17 miljoen inwoners kent. 
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Holland bouwt eerst een Ministerie van Defensie Arbitrage-recht-systeem in het klein  en groeit 
braaf de toekomst in. 
Tijdens dit groeien helpt Nederland    China bij  het  vestigen van het Arbitrage-recht-systeem, 
om vervolgens samen in een conflict-gebied te kunnen bouwen aan    Probleem-oplossende 
Rechtvaardigheid, bij voorkeur zonder het gebruik van geweld. 

Geweld is af en toe nodig; China – Nederland hebben samen uitgezocht ‘welke soort geweld er 
op kleine schaal en grote schaal nodig is voor het bouwen van Arbitrage-recht-systemen in een 
conflict-gebied… en passen deze kennis gezamenlijk toe’. 

Nederland specialiseert zich in het  toepassen van  noodzakelijk geweld – nodig voor het op 
kleine schaal starten met een Arbitrage-recht-systeem in een conflict-gebied… en probeert het 
lokale Volk zover te krijgen dat zij begrijpen ‘wat kleinschalig geweld is…en hoe je dit gebruikt… 
voor het bouwen van een rechtbank’. Plus, traint het lokale volk in het voorkomen van het 
gebruik van geweld . 

Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door  
DésiréeElisabethStokkel op 11january2017.

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 11jan2017.  
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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