Wet 365 Dagen Taakstraf
Grondwetrechtbank 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 moet zelf Opruim-macht ontwikkelen voor zelfbescherming tegen de
corrupte Rechtspraak – Advocatenorde – Rechtenonderwijs lobby – Parlement – KoningshuisMedia.
BREXIT-proof.
Holland werkt met 1 Standaard-straf-model: 365 Dagen Taakstraf Grondwet-rechtbank.
De Wet 365 Dagen Taakstraf Grondwetrechtbank Republiek Nederland geeft de Individuele burger een
stuk Opruimmacht binnen de Luie Politie – Rechtspraak – Reclassering – Gemeente ...enz.
De Individuele Burger heeft vanaf 18nov2016 de wettelijke plicht de Grondwet Republiek NL uit te
voeren en een nieuwe Rechtspraak met Opruim macht voor de burger te claimen bij de corrupte
Rechtspraak.
De Grondwet Republiek NL geeft deze burger:
1. Arbitrage-recht-systeem
2. Grondwet-schending-procedure met als straf 365 Dagen – 2000 uur – Taakstraf of 1 Jaar
Gevangenisstraf.
3. Veel Referendum-recht, vooral met als doel om goed-functionerende personen in het juiste
arbeidscontract stemmen en wetten bijschaven.
De Strafrecht-bank staat naast de Arbitrage-rechtbank. De burger dwingen tot het presenteren van
Probleem-oplossing voor Conflict-beëindiging zal op midden-lange termijn de criminaliteit transparanter
en beter verwerkbaar maken. Zowel de Luie burger als de crimineel valt eerder op in de samenleving.
Op korte termijn moet de burger even wennen aan ‘ik kan zelf veel criminaliteit met wortel en al
uitroeien’.
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De ‘ik-timmer-je-de-bek-dicht-procedure’ bij de Grondwet-rechtbank helpt hierbij.
Elke burger die weigert de Gerechtelijke Uitspraak van de Arbitrage-rechtbank uit te voeren, weigert dus
de Grondwet toe te passen. Deze persoon kan 365 Dagen Taakstraf of 1 Jaar Gevangenisstraf opgelegd
krijgen door de Grondwet-rechtbank.
De Strafrechter kan een Verdachte - Veroordeelde die zichzelf schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar
feit, het dossier van deze persoon doorsturen naar de Grondwet-rechtbank voor het oplossingen van
365 Dagen Taakstraf of 1 Jaar Gevangenisstraf.
Alleen de Grondwet-rechtbank mag deze straf ten uitvoering opleggen.
En de Verdachte – Veroordeelde betaalt met 1 Levensjaar hard werken om uit de Gevangenis te kunnen
blijven.
Doordat de samenleving 1 standaard-procedure krijgt, heeft de samenleving – burger – het slachtoffer –
meer rechtszekerheid. De crimineel kan hierdoor zijn of haar leven verbeteren.

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.
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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 StatenGeneraal + 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
1.

Positie Grondwet-schending-procedure voor 365 Dagen Taakstraf

365 Dagen Taakstraf is een Luxe straf die de Veroordeelde de kans geeft om aan de samenleving
te bewijzen dat hij of zij de kans om zichzelf te repareren aanneemt en voor een positief
resultaat verwerkt.
In Nederland is meer openheid – nuchterheid nodig ten aanzien van de relatie crimineel samenleving. Benadeelde burgers moeten zich erkent voelen in hun recht en gerustgesteld
worden door de persoonlijkheidsverandering van ‘ Veroordeelde tot Nieuw rechtvaardig mens’.
Veroordeelden van een strafbaar feit moeten ‘zonder taboe’ kunnen praten over hun fouten en
de wijze waarop zij zichzelf hebben gerepareerd tijdens een persoonlijkheidsverandering.
Ook in geval van emotioneel zeer zware strafzaken.
Alle burgers in NL moeten Robot-proof worden; zonder media-manipulaties kunnen overleven.

2.

Om de transformatie van Koninkrijk in Republiek NL zo eenvoudig mogelijk te houden, blijven het
Wetboek van Strafrecht en andere Wetboeken in veel artikelen tijdelijk ongewijzigd.

3.

De Grondwet-rechtbank is de enige rechtbank die de Grondwet-schending-procedure voor 365
Dagen Taakstraf mag uitvoeren en opleggen aan een burger.
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4.

De Grondwet-rechtbank mag geen lagere of hogere Taakstraffen of Gevangenisstraf op leggen
dan 365 Dagen Taakstraf – 2000 uur – of 1 Jaar Gevangenisstraf.

5.

De Grondwet-rechtbank ontvangt dossiers van twee lagere rechtbanken voor het opleggen van
de 365 Dagen Taak straf of 1 Jaar Gevangenisstraf:
a) De Arbitrage-rechtbank
b) De Strafrechtbank
Arbitrage-rechtbank: de burger of organisatie weigert de Grondwet Republiek NL uit te voeren
en weigert de conflict-oplossing vastgelegd in de Gerechtelijke Uitspraak Arbitrage-rechtbank uit
te voeren of voert deze moedwillig slecht uit om de medemens te dwingen te blijven vechten
voor ‘Recht op Recht’.
Strafrecht-bank: de burger heeft zichzelf schuldig gemaakt aan een strafbaar feit.
De Strafrechter concludeert dat de Verdachte – Veroordeelde beter geneest door ‘365 Dagen
Taakstraf opgelegd door de Grondwet-rechtbank’, dan door een andere straf opgelegd door de
Strafrechtbank.

6.

De Individuele burger kan bij de Grondwet-rechtbank de Grondwet-schending-procedure
starten, maar alleen als deze burger bij de Grondwet-rechtbank kan bewijzen dat een andere
partij:
a) De Gerechtelijke Uitspraak Arbitrage-rechtsysteem – geldig voor beide partijen – niet
heeft uitgevoerd en zichzelf schuldig maakt aan Grondwet-schendingen; en, op de
voorwaarde dat de burger die deze procedure start zelf wel de Grondwet correct toepast.
De Individuele burger die deze Grondwet-schending-procedure misbruikt om een ander persoon
te treiteren krijgt zelf 365 Dagen Taakstraf opgelegd.
De Individuele burger of organisatie kan bij de Arbitrage-rechtbank of Strafrechtbank eisen dat
een andere Individuele burger 365 Dagen Taakstraf opgelegd krijgt; via de Arbitrage-rechtbank
of Strafrechtbank.

7.

Een Veroordeelde die de Taakstraf niet correct uitvoert en saboteert, krijgt alsnog vervangende
gevangenisstraf, conform het Wetboek van Strafrecht.
Ook hier geldt; tijdens de transformatie periode van ongeveer 2 jaar – van Koninkrijk NL in
Republiek NL – kunnen niet alle Wetboeken gelijktijdig herschreven worden.

8.

De Juridische bureaucratie wordt stevig opgeschoond en ingekort dankzij 365 Dagen Taakstraf.
‘De burger voert de Grondwet uit… of is schuldig aan Misdrijven tegen de Menselijkheid,
waardoor de burger 1 jaar van zijn of haar leven moet inleveren bij de Grondwet-rechtbank
en samenleving’.
Overbodige Gerechtelijke procedures verdwijnen.
Een berg aan verschillende soorten straffen wordt verwijderd.
De rechtspositie van het slachtoffer wordt zichtbaar en leefbaar, door het invoeren van 1
standaard-straf-model in de samenleving en voor meer rechtszekerheid op korte termijn.

9.

De Minister van Veiligheid & Justitie is eindverantwoordelijke, maar werkt samen met andere
Ministers van andere Departementen voor het realiseren van de 365 Dagen Taakstraf.
De Minister President ondertekent alle Wetten en Algemene maatregelen van bestuur.
De Minister van Veiligheid & Justitie ondertekent mede de Algemene maatregel van bestuur.

Artikel 3
1.

Wetboek van Strafrecht artikel 22 wijzigt

Artikel 22c punt 2 wijzigt in:
‘de Taakstraf duurt ten hoogste 365 dagen – 2000 uur –‘
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2.

De Rechtspraak negeert jurisprudentie inzake Taakstraffen vanaf 18nov2016, de dag waarop de
GrondwetRepubliek NL van kracht is.

Artikel 4
1.

Toevoeging op Wetboek van Strafrecht Taakstraf = Aanwijzing Taakstraf

Het Besluit tenuitvoerlegging Taakstraf is van kracht.
De Reclassering opent een Unit voor de nieuwe werkzaamheden ‘365 Dagen Taakstraf’.
De Reclassering publiceert op de website een lijst met namen van Personen die in aanmerking
komen voor 365 Dagen Taakstraf.
Veroordeelden die hun 365 Dagen Taakstraf succesvol hebben volbracht worden geschrapt van
deze Openbare namenlijst; zij gaan vanaf de dag dat zij van deze lijst worden verwijderd door
het leven als ‘normale burger met een succesvolle studie – baan – gezonde leefstijl’.
De 365 Dagen Taakstraf is een Luxe straf. De Veroordeelde levert tijdelijk een deel Privacy en
Geheimhouding in, in ruil voor een straf in een zo standaard mogelijk leven in studie – werk –
gezonde leefstijl. Alleen de namen van de Veroordeelden worden gepubliceerd, niet het strafbare
feit of woonplaats.
De Grondwet- rechtbank is verplicht om het Grondwet-schending-Arrest te publiceren op de
website van de Rechtspraak, maar vermeldt geen namen van Veroordeelden wanneer het wel
publiceren van de naam ten nadele van het slachtoffer is.
De Reclassering vermeldt alleen namen van Veroordeelden, maar geen strafbare feiten –
woonplaats – namen slachtoffers.
Organisaties moeten voorzien in onderwijs en werk voor deze groep Veroordeelden; de publicatie
van de namen van de Veroordeelden geeft de Organisatie een controle middel voor
bedrijfsveiligheid.
Hackers kunnen anomiem de 365 Dagen Taakstraf saboteren voor Veroordeelde – Organisatie –
Burger – Slachtoffer; door publicatie van de namen van de Veroordeelden bij de Reclassering
hebben Hackers weinig te doen.

2.

Het Openbaar Ministerie mag de 365 Dagen Taakstraf niet opleggen tijdens een Schikking &
Schadevergoeding, aan de Verdachte – Veroordeelde.

3.

De 365 Dagen Taakstraf mag wel worden opgelegd in Zeden-rechtzaken, op voorwaarde:
a) Dat de Verdachte – Veroordeelde de Wet Vrijwillige Chemische Castratie Politie Republiek
NL uitvoert, wat tot een Lichte strafvermindering leidt.
b) Dat de Arbitrage-rechtbank of Straf-rechtbank het dossier doorstuurt aan de Grondwetrechtbank. Ook de namen van de Zeden-delinquenten staan op de Openbare namenlijst
van de Reclassering.

4.

De 365 Dagen Taakstraf kan ook worden opgelegd in het kader van Schuldhulpverlening –
Schuldsanering; en kan ook in dit dossier alleen door de Grondwet-rechtbank ter uitvoering
worden opgelegd.
De Arbitrage-rechtbank kan de 2000 uur Taakstraf opleggen ter aflossing van schulden, maar
moet het dossier wel doorsturen naar de de Grondwet-rechtbank, voor het verankeren van de
uitvoering.
Artikel 20.6 GrondwetRepubliek regelt dat een Burger met financiële schulden deze kan
aflossen door een Taakstraf uit te voeren:
Elke Burger heeft het recht de Arbitrage-rechter te verzoeken ondragelijk zware
financiële schulden om te zetten in een taakstraf van (vijfhonderd) 500 uur , of
(duizend) uur, of (vijftienhonderd) 1500 uur en maximaal (tweeduizend) 2000 uur.
Voor de aflossing van een schuld van (honderdduizend) 100.000 euro staat 1000 uur
taakstraf.
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De Verzoeker moet bewijzen geen mogelijkheid te kennen voor het afbetalen van
gemaakte persoonlijke schulden.
Deze taakstraf wordt uitgevoerd als zijnde 'volwaardig werk dat voldoet aan de eisen
voor Arbeidsomstandigheden volgende het Verdragen-recht'.
Deze taakstraf mag worden uitgevoerd naast een Arbeidscontract of Basisinkomen voor
Werklozen.
Elke Burger die door de Arbitrage-rechter een taakstraf van 500, 1000, 1500 of 2000
uur opgelegd krijgt ter vervanging van het afbetalen van schulden , is na het
volbrengen van deze taakstraf schulden vrij.
Deze 2000 uur Taakstraf in plaats van Gevangenisstraf – Boete betalen – Financiële schulden lijkt LEUK,
maar het is geen feestje.
Artikel 5
1.

Nationale veiligheid rond 365 Dagen Taakstraf

Elke burger die wordt veroordeeld tot het volbrengen van 365 Dagen Taakstraf wordt onder
Electronisch Toezicht gesteld; draagt tijdens dit proces een Electronische Enkelband.
Een Veroordeelde die twee jaar lang de tijd krijgt om 2000 uur Taakstraf uit te voeren draagt
twee jaar een Electronische Enkelband.
De Aanwijzing Electronisch Toezicht is van kracht; en kan in het dossier van de 365 Dagen
Taakstraf alleen door de Grondwet-rechtbank worden uitgevoerd op de Verdachte - Veroordeelde
die deze taakstraf krijgt opgelegd.

2.

De Grondwet-rechtbank kan de 365 Dagen Taakstraf combineren met Huisarrest.

3.

De Grondwet-rechtbank kan de 365 Dagen Taakstraf combineren met een verplicht verblijf in een
half-open Gevangenis.
Dit half-open Gevangenis-regime dient voor de bescherming van de Veroordeelde en voor de
bescherming van burgers in de samenleving.
Elke Veroordeelde heeft een eigen cel.
Een Veroordeelde in een half-open Gevangenis krijgt Zakgeld, uitbetaalt door de Belastingdienst.
In de toekomst wordt dit het Persoonsgebonden Basisinkomen voor voedsel – kleding –
sociaal gedrag. 400 Euro per persoon per maand.
De Veroordeelde betaalt aan de half-open Gevangenis een budget voor voedsel – sociaal
gedrag.
Een half-open Gevangenis-regime heeft een Dagritme en Nachtritme.
Tijdens het Dagritme draaien de Veroordeelden mee in een Gezonde leefstijl: lichamelijke
verzorging, schoonhouden leefomgeving, studie, werk, nieuwe relatie met samenleving
opbouwen.
Tijdens het Nachtritme verblijven de Veroordeelden wel in een cel, in een afgesloten gebouw.
De Directie van de half-open Gevangenis kan afdelingen instellen afgestemd op de verschillende
verschijningsvormen van de Gezonde leefstijl en de goede nieuwe rechtvaardige gewoonten van
de Veroordeelden.
Indien nodig voor de veiligheid, kunnen Veroordeelden in de nacht worden ingesloten in hun cel
van 22.00 tot 06.00 uur.
Veroordeelden mogen zich ook op eigen verzoek laten insluiten voor de nacht.
Soort bij soort = de Nieuwe mens in aanbouw die serieus werk maakt van persoonlijke
genezing en loopbaan, krijgt eerder vrijheid van de Directie, dan de Veroordeelde die de
voorkeur geeft aan het in stand houden van een verslaving en sabotage van deze Luxe 365
Dagen Taakstraf.
Een half-open Gevangenis-regime voor 365 Dagen Taakstraf Veroordeelden:
a) Functioneert als Veilige Thuis voor de Veroordeelden die niet volledig zelfstandig hun
Taakstraf in een zelfstandige woonsituatie kunnen volbrengen.
Functioneert als Opruim-middel voor de hersenen van de Veroordeelden.
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Hersenvervuiling eruit; studie – werkervaring – gezonde leefstijl erin.
Veroordeelden met een Lichte Gedragstoornis – Lichte verslaving aan drugs / alcohol / sex/
gokken en andere verslavingen genezen sneller in een leefomgeving met een vaste routine –
discipline.
b) Functioneert als middel voor het ontwikkelen van Gevoel van Eigenwaarde bij de Verdachten
– Veroordeelden; alle Verdachte – Veroordeelden mogen OOK ZELF KIEZEN of zij wel / niet
in een half-open Gevangenis willen starten aan het uitvoeren van hun 365 Dagen Taakstraf.
4.

Nu de Rechtspraak 100% corrupt is, is het noodzakelijk eerst het Arbitrage-recht-systeem en de
Grondwet-rechtbank te starten voor Opruim-macht voor de burger in Republiek NL.
Tijdens de transitie van het Klassieke rechtsysteem Koninkrijk NL in Republiek NL blijft het oude
rechtsysteem nog ongeveer 2 jaar bestaan achter het nieuwe Arbitrage-recht-systeem.
Voor Minderjarigen moet het Arbitrage-recht-systeem een ‘unit’ ontwikkelen waar zoveel
mogelijk Jeugdzaken kunnen worden omgezet in Arbitrage-recht.

Artikel 6

Gevoel van Eigenwaarde
1.

Elke burger die van zichzelf weet dat hij / zij de drang voelt zich te gedragen als ‘Gevaar
voor de Samenleving’, kan via de Politie – Huisarts een rechtzitting aanvragen bij de
Strafrechtbank, en de Strafrechter verzoeken tot het opleggen van 365 Dagen Taakstraf,
via de Grondwet-rechtbank.

2.

Elke burger die geconfronteerd wordt met een persoon die zich gedraagt als ‘Gevaar voor
de Samenleving’ dwingt deze persoon eerst een Probleem-oplossing voor conflictbeëindiging te presenteren bij de Arbitrage-rechtbank.
Een verzoek tot het opleggen van de 365 Dagen Taakstraf indienen bij de Grondwetrechtbank, kan een oplossing zijn.

Artikel 7 Minderjarigen
1.

Minderjarigen kunnen ook 365 Dagen Taakstraf via de Grondwet-rechtbank opgelegd krijgen.

2.

Een Minderjarige Veroordeelde voor een strafbaar feit kan de Strafrechter verzoeken al
opgelegde straf door een andere Rechtbank om te zetten in 365 Dagen Taakstraf in een halfopen Gevangenis, opgelegd door de Grondwet-rechtbank.
Een Minderjarige Zeden-delinquent kan de Wet Vrijwillige Chemische Castratie Politie
Republiek NL toepassen.

3.

Een Minderjarige die zichzelf probeert te verdedigen tegen criminaliteit in zijn of haar leven,
kan samen met een volwassen persoon – van 18 jaar of ouder – een Arbitrage-rechtbank
procedure starten tegen een andere burger die zich als crimineel gedraagt.
De Minderjarige moet wel een Probleem-oplossing voor conflict-beëindiging presenteren, bij
voorkeur in overleg met de criminele persoon die de Minderjarige beschadigt.
Kan de Minderjarige geen Probleem-oplossing voor conflict in samenwerking met de
criminele persoon die de Minderjarige beschadigt, overleggen… dan volstaat een ‘eenzijdig
initiatief voor probleem-oplossing ingediend door de Minderjarige bij de Griffie van de
Arbitrage-rechtbank’.
In deze situatie zal in de Raadkamer voor Griffieren en Rechters:
a) De Minderjarige een Mediator – Advocaat toewijzen.
b) Een instructielijst voor de Verdachte opstellen… en wordt deze Verdachte via de Mediator
en Griffie van de Rechtbank gedwongen een Probleem-oplossing voor conflictbeëindiging in te dienen bij de Arbitrage-rechtbank.
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c)

De verdachte kan in geval van een Arbitrage-rechtbank procedure gestart door een
Minderjarige een eigen Mediator krijgen, die bij de Griffie een Probleem-oplossing voor
conflict-beëindiging inlevert; de Verdachte kan ook aan tafel gaan zitten met de
Mediator en de Minderjarige om het probleem op te lossen.

Als deze vorm van probleem-oplossing voor de Minderjarige mislukt, heeft de Verdachte het
grootste probleem, namelijk: naar de Strafrechter of de Grondwet-rechtbank, of het
Klassieke rechtsysteem Koninkrijk NL in transformatie tot Republiek NL.
Artikel 8
1.

Kwaliteit werk – studie Taakstraffen

Het volk moet de gang van zaken rond de uitvoering van de 365 Dagen Taakstraf goed kunnen
volgen.
De reclassering moet aan het Volk bewijzen dat deze straffen in de dagelijkse realiteit worden
uitgevoerd door de Veroordeelden.

2.

Bij voorkeur wordt de 365 Dagen Taakstraf uitgevoerd als standaard normale baan en standaard
cursus / opleiding in het dagelijkse leven. Alle Onderwijswetten en Arbeidswetten zijn dus van
kracht op Veroordeelden 365 Dagen Taakstraf.

3.

De 365 Dagen Taakstraf mag alleen worden uitgevoerd:
a) Als zelfstandig Taakstraf-arbeidscontract op een Sociaal Minimuminkomen voor Werklozen.
2000 Uur werken voor het allerlaagste inkomen in NL.
b) Naast een ander Arbeidscontract, waarvoor de Veroordeelde het salaris blijft ontvangen
inherent aan dit Arbeidscontract. Het Taakstraf-contract moet worden volbracht naast het
normale Arbeidscontract; op het Taakstraf-arbeidscontract ontvangt de Veroordeelde het
allerlaagste Sociale Minimuminkomen voor Werklozen, via de Gemeente.
c)

De Veroordeling tot 365 Dagen Taakstraf kan worden ingevuld met een Leer-Werk-Traject.
De Veroordeelde kan een standaard studie – werk volgen, maar de Onderwijsinstelling /
Werkgever moet wel door de Reclassering geïnformeerd zijn over het feit dat de student /
werknemer een Veroordeelde 365 Dagen Taakstraf is.

Artikel 9
Het doel van dit Standaard-straf-model 365 Dagen Taakstraf is op Internationaal niveau eenduidigheid te
produceren en distribueren voor ‘het schenden van Fundamentele Grondrechten – Mensenrechten’. Via
de nieuwe VN Commissie Arbitrage-rechtsystemen.
Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door
DésiréeElisabethStokkel op 7februari2017.
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 7februari2017.
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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