Wet BTW Afschaffen Republiek NL –
WEBTW2017 –
Opruimwet 9
VN Commissie arbitrage-recht-systemen
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
Deze nieuwe Wet BTW Afschaffen Republiek NL – WEBTW2017 – Opruimwet 9 moet het BTW-systeem
afschaffen en het Accijns-systeem uitbouwen ROBOT-proof en BREXIT-proof maken.
WEBTW2017 staat naast de:
1. Grondwet Republiek NL

2.
3.
4.
5.

Wet Arbeid Contract Republiek NL -WACR2017Wet Uitkering Basisinkomen Republiek NL -WUBR2017Wet Gemeente Belastingloket – WEGBEL2017 –
Alle nieuwe Republiekswetten

Doelen:
1. Fairtrade & eco groei versnellen

2.
3.

Handel transparanter maken
Het systeem Omzetbelasting vervalt.
Het Accijns-systeem wordt uitgebouwd.
Parlementswetten regelen welke BI-toeslagen Ondernemers betalen aan het Gemeente
Belastingloket.
Schuiven voor 45 miljard euro per jaar. Voor heel wat minder bureaucratie.
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Dit geld is redelijk eenvoudig te vinden bij Subsidie-regelingen, nu het Arbitrage-rechtsysteem
er is.
Keuze:
Ik bouw de Fairtrade & eco wereld zo snel mogelijk.
Ik kan niet alle Belastingwetten – letterlijk – herschrijven zolang er moordenaars in het parlement
werken.
De Geheime Gevaarlijke Dubbele Lobby wordt steeds chaotischer als ik wetten letterlijk herschrijf.
Bovendien heb ik geen toegang tot alle administratieve systemen.
Zou ik dit wel hebben moet ik nog vechten tegen ambtenaren die mij dood willen zien.
Burgers moeten hun 1-Persoons-toko herbouwen in het Arbitrage-rechtsysteem en de vereenvoudiging
van wetten opeisen, die ik wel aangeef in de nieuwe Republiekswetten.
Wij bouwen een NettoBudget-economie.
Wij starten bij wat wij Netto in handen krijgen in de 1-Persoons-toko.
Bovenop de Netto budget bedragen komen BI-toeslagen;
die wij of ontvangen van het Gemeente Belastingloket,
of betalen aan het Gemeente Belastingloket.
Netto + alle BI-toeslagen ontvangen / betalen = Brutobudget inkomen.
Wij werken zo veel mogelijk met standaard bedragen
vastgelegd in parlementswetten & Gemeente-verordeningen.
Differentiatie in percentages moet zoveel mogelijk beperkt worden.
Omzetbelasting is een veel te ingewikkeld systeem
nu consumenten zelfstandig internationaal zaken willen doen; het BTW-systeem vervalt.
Een groter Accijns-systeem wordt gebouwd.

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.
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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:

a)
b)
c)

Toegang tot Recht voor Iedereen.

d)
e)

Verminderen van criminaliteit plus voorkomen van terrorisme-aanslagen in Europa.

f)
g)

Voorkomen van een EU-oorlog met Rusland en Turkije.

h)

Transparant, eenduidig en goedkoper maken van rechtsysteem.
Fairtrade & eko handel bedrijven zonder dictatoren-spelletjes van de Staten-Generaal die
handel saboteert.
Stoppen van georganiseerde moord op burgers ontworpen en uitgevoerd door StatenGeneraal + EU + Internationaalstrafhof + Rechtspraak + Advocatenorde + Lobby.
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.
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Artikel 2

WEBTW2017 en Omzetbelasting-systeem verdwijnt uit Nederland

Wanneer komt er iemand in het parlement op het idee om al die continue gewijzigde Belastingplannen te
herschrijven in 1 duidelijk leesbare en werkbare wet?
Er zijn 76 Belastingwetten – Regelingen.

1. Stoelriemen vast:
Ik – InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel – heb nu een internationale
machtspositie en ik stel:
Met ingang van 1januari2020 verdwijnt de Omzetbelasting – Belasting Toegevoegde Waarde
– uit Nederland. Wij werken dus helemaal niet meer met dit systeem!
Ook niet voor aftrekposten op de Belastingaangifte.
1januari2018:
Alle Organisaties geven door aan het Belastingkantoor :hun Verwachte Jaaromzet en de
Werkelijk Behaalde Kwartaalomzetten voor heet Fiscaal jaar 2018..
1januari2019:
Holland schaft het BTW-systeem af.
Alle Organisaties betalen alleen nog Accijns.
1januari2020:
Holland betaalt internationaal ook geen BTW meer.
Internationaal:
Landen kunnen Hollandse Organisaties op hun grondgebied wel Extra Accijns laten betalen, ter
vervanging van het BTW-systeem.

2.

Waarvoor?

a)

NL staat LOSSER van Europa:
Wij betalen alleen nog 150 euro per persoon vanaf 18 jaar en ouder aan de
Europese Unie voor het in stand houden van de EU als Wetten & Verdragenbank.
Wij starten per 1 januari2018 met het NL- EU- Investeringsfonds Noodsituaties.
Alle overige bestaande Investeringsfondsen voor Hollands Belastinggeld in het
Buitenland worden opgeheven.
Dit bespaart bureaucratiekosten, internationaal.

b)

BREXIT en handel:
Vereenvoudigen realisatie BREXIT en NL staat LOSSER van EU.
Vereenvoudiging uitvoering Handelsverdragen.
Internet-handel.

c)

Douane-systeem vereenvoudigen.
Het Financieel systeem van de Douane moet worden vereenvoudigd, om ROBOTproof te kunnen leven & werken.
Het BTW-systeem eruit en het Accijns-systeem erin, zet de Criminele ROBOT klem.
Zelfs de ROBOT zal zich vervelen….

d)

Kwaliteitsbewaking voor goederen / diensten leg je neer bij Organisaties –
Inspectiediensten – Douane – EU, voor het synchroniseren van Hollandse wetten
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door de EU Wetten & Verdragen bank.
Goederen / diensten die kwalitatief slecht zijn krijgen een Accijns of BI-toeslag
opgelegd, welke betaald moet worden aan het Gemeente Belastingloket.

3.

Gevolgen

a) Het schrappen van het Omzetbelasting – systeem kost de Belastingpot 45 miljard euro per
jaar.
b) Waar halen wij jaarlijks 45 miljard euro vandaag? Uit Subsidieregelingen – Ego poetserij.
Let OP! Alleen het systeem Omzetbelasting verdwijnt.
Accijns-systeem wordt uitgebouwd.
Die 45 miljard niet-ontvangen Omzetbelasting kan worden gehaald bij het
opheffen van Subsidieregelingen;
Buitenlandse investeringen.
Zelfs MKB subsidies in NL.
Innovatie-subsidies Grote organisaties.
Kredietverlening.
Bureaucratiekosten zijn hoog in NL – EU – Internationaal … terwijl zij zijn niet
te berekenen tijdens het rondpompen van geld in – en uit de Belastingpot, van
en naar Ondernemers.
Ondernemers betalen geen Omzetbelasting meer en hebben dus meer 1-Persoons-toko vrijheid
om zelf hun bedrijf te bouwen, zonder het te zware deel ‘ Lobby en Ontvangst van Subsidies om
het MKB maar draaiende te houden’.
Om banken draaiende te houden…. Verhalen bedenken voor Ego-poetserij is geld-verspilling.
In 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken 48 miljard euro uitgegeven en 10miljard
euro ontvangen. Ook als zo’n onduidelijke begroting.
Positie Buitenland:
Door geen Omzetbelasting-systeem in stand te houden heeft het Buitenland
minder administratiekosten die worden veroorzaakt door Holland.
Hierdoor kan Holland minder Subsidie aan het Buitenland kado doen.
Republiek Nederland geeft elke Ondernemer een Belasting-kado door de Omzetbelasting te
schrappen en haalt het geld hiervoor uit Lobby & Treiteren, plus het aanmaken van
Schending van mensenrechten – het starten van Oorlogen.
Er komt meer rechtsgelijkheid tussen Ondernemers.

De boekhouding – Miljoenennota – is chaotisch.
Rijksbegroting 2015: financieel jaarverslag.
Bijlage 4: Belasting – en premieontvangsten.
http://www.rijksbegroting.nl/2015/verantwoording/financieel_jaarverslag,kst221780_9.html
Omzetbelasting 2015 : NL heeft binnen-geharkt 45 miljard.
Rijksbegroting 2016: financieel jaarverslag.
Gegevens zijn niet beschikbaar!
Belastingplan 2016 wel in Staatscourant gepubliceerd.
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http://www.rijksbegroting.nl/2016/voorbereiding/begroting,stb17096.html
Belastingpot-kadootjes aan Ondernemers?
Zijn weggeschoffeld in de verschillende bijlagen van het Financieel Jaarverslag.
En vind je nauwelijks terug op de begrotingen van de Departementen
file:///C:/Users/desiree/Downloads/xiii-economische-zaken.pdf
De Algemene Rekenkamer heeft de Subsidieregelingen in kaart gebracht voor 2010.
http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Bronnen/2010/05/Inzicht_in_belasti
nguitgaven_specifieke_uitkeringen_en_subsidies/Overzicht_subsidies:8291
Er wordt veel geld kado gegeven aan het Buitenland.
Dit is niet nodig als wij internationaal werken met het Arbitrage-rechtsysteem.
In Holland leven – werken wij vanuit:
‘Elke burger is verplicht een juridisch correcte Probleem-oplossing voor Conflict
beëindiging in de bureaucratie te bouwen’.
Dit ligt ook vast in alle contracten die Holland afsluit met het Buitenland.
Buitenlandse Organisaties worden ‘meegezogen’ in de bouw van de nieuwe
beschaving in Nederland.
Hierdoor vermindert de hoeveelheid ‘financiële hulp die het Buitenland nodig
heeft van Holland’.
Ga naar de Subsidie-tabel van de Algemene Rekenkamer om zelf te zien in welke bodemloze
putten ons Belastinggeld verdwijnt, doordat NL zelf niet juridisch correct werkt …..
Voorbeeld?



BUZA is een grote grote grote geld verspiller.
BUZA stopt 28 miljoen in het Stabiliteitsfonds; dit fonds helpt landen bij het stabiliseren
van hun samenleving na een oorlogssituatie.
Ditzelfde BUZA laat via het Internationaal Strafhof – Koningshuis oorlogen starten, voor
het in stand houden van het toneelstuk BUZA – Ontwikkelingshulp.
Doordat Holland het Buitenland dwingt over te gaan tot Evolutie van Recht, besparen wij
geld. Nederlands Belastinggeld verdwijnt niet meer in de zelf-medelijden en juridische
luiheid van het Buitenland.
Noodsituatie Subsidie-fondsen kunnen worden opgeheven nu wij de Hollandse bijdrage
aan het EU verlagen tot 150 per persoon van 18 jaar en ouder, per jaar.
Wij stoppen 125 euro per persoon van 18 jaar en ouder, per jaar in het nieuwe NL- EUInvesteringsfonds Noodsituaties, op Hollands grondgebied.
Doordat Holland de EU-geldverspilling niet meer financiert, helpen wij Ons Bedrijfsleven
en dat van het Buitenland, terwijl Internationaal Zaken doen verder leeft met 1
bureaucratie – Omzetbelasting bureaucratie – minder.



Veel Nederlandse Organisaties die nu het parlement – koningshuis helpen bij het stiekem
folteren – vermoorden van burgers krijgen gratis Belastinggeld; voor hen geldt nu ook
het Arbitrage-rechtsysteem.
Hoeveel van deze Organisaties ‘hebben nog zin te blijven bestaan – werken als zij niet
meer crimineel mogen zijn’?
Enkele criminaliteit bevorderende Subsidies:
Thema Vrouwen en Ontwikkeling ontvangt 25 miljoen euro.
Als Vrouwen hun dossier Arbitrage-rechtbank proof bouwen, is dit Subsidie-bedrag
weggegooid geld. Luiheid & Lafheid van vrouwen hoeft niet met Belastinggeld
gefinancierd te worden; dit geldt ook voor mannen….
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Instituut Clingendael is het instituut in NL dat via Rechtspraak – Internationaal Strafhof
corruptie folteren – moord op burgers regelt én oorlog start; hiervoor ontvangen zij 2,8
miljoen euro per jaar.
Zij hebben mij – InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel – gedwongen een ICCrechtzaak tegen NL te starten, en zij hebben doelbewust de Hoge Raad crimineel
gehouden… voor het bouwen van een nieuw crimineel Lobby-systeem,
‘Thehaguesecuritydelta’.
Tegen al het personeel van Clingendael ligt een Internationaal Strafhof-rechtzaak.
Clingendael is een 100% geldverspilling sinds 1mei2007, de dag dat ik door dat Instituut
gedwongen werd een ICC-rechtzaak tegen NL te starten.
26 miljoen euro weggegooid geld; kosten Oorlogen nog niet meegerekend.
Het sluiten van corrupte Instituten levert 1 miljard euro per jaar op.

Artikel 3

Accijns-systeem uitbouwen

1.

Alle Organisaties die nu een BTW-nummer gebruiken van de Belastingdienst, wijzigen de naam
van dit BTW-nummer in Accijns-nummer. Belastingdienst bepaald op welke datum.

2.

Inkomensinstrument Rijksbelasting:
Alle Organisaties met een BTW-nummer / Accijnsnummer betalen standaard 2 procent
(twee) procent BI-toeslag Accijns over de Bruto Jaaromzet per fiscaal jaar, aan het
Gemeente Belastingloket.
Ter vervanging van het BTW-systeem. (Of betaal je liever BTW?)
Deze verplichting geldt ook voor Brievenbus-firma’s op Hollandse bodem.
Het Accijns-betaal-systeem in deze vorm start op 1januari2019.

3.

Accijns blijft bestaan per produkt voor produkten die het milieu belasten en of het menselijk
lichaam verzwakken: Accijns blijft een vast bedrag per eenheid produkt, te betalen aan het
Gemeente Belastingloket.

4.

De eenheid per produkt wordt berekend in termen van: per stuk – per verpakking – per gewicht:
kilogram of ton – per liter of per hectoliter – per kilometer of per hectare.

a)
5.

De Rekenmethode voor het betalen van Accijns blijft ongewijzigd gehandhaafd.

De tarievenlijst Belastingdienst blijft ongewijzigd gehandhaafd, maar wordt wel
uitgebouwd vanaf 1januari2018.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en
_publicaties/tarievenlijst_accijns_en_verbruiksbelastingen

Artikel 4

Uitgebouwde tarievenlijst accijns vanaf 1januari 2018 betalen

1. Alcoholvrije dranken
a) Vruchtensap en Groentesap wordt 11,00 euro (tien) euro per HL

b)
2.

Limonade wordt 11,00 euro (elf) euro per HL

Bier – normaal tarief –
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a)
3.

Wijn, mousserend en niet mousserend, alcoholpercentage ≤8,5%

a)
4.

wordt 116 euro (honderenzestien) euro per Gewogen gemiddelde prijs (WAP) per kg

Sigaretten

a)
9.

wordt 188 euro (honderdenachtentachtig) euro per HL

Rooktabak

a)
8.

wordt 132 euro (honderdentweeendertig) euro per HL

Tussenproducten Wijn: Mousserend en niet mousserend, alcoholpercentage > 15%

a)
7.

wordt 114 euro ( honderdenveertien) euro per HL

Tussenproducten Wijn: Mousserend en niet mousserend, alcoholpercentage ≤ 15%

a)
6.

wordt 56 euro (zesenvijftig) euro per HL

Wijn, mousserend en niet mousserend, alcoholpercentage >8,5%

a)
5.

Percentage Plato wordt 11,00 (elf) euro per HL

wordt 390 euro (driehonderdennegentig) euro per 1000 stuks

Accijns, energiebelasting en voorraadheffing op minerale oliën
Ongelode lichte olie
a) wordt 888 euro (achthonderdachtentachtig) Tarief per 1.000 l bij 15° C

10. Gelode lichte olie
a) wordt 989 euro (negenhonderdennegenentachtig) Tarief per 1.000 l bij 15° C
11.

Halfzware olie en gasolie

a)

wordt 597 euro (vijfhonderdennegenenzeventig) euro Tarief per 1.000 l bij 15° C

12. Zware stookolie
a) wordt 46 euro (zesenveertig euro) Tarief per 1.000 kg
13. Vloeibaar gemaakt petroleumgas
a) wordt 461 euro (vierhonderdeneenenzestig) euro Tarief per 1.000 kg
14. Leer, alle soorten Echt Leer van dieren
a) wordt 2 euro (twee) euro per kilogram, op Hollandse bodem voor fiscaal jaar.
15. Dierlijk vet, alle soorten per ton
a) wordt 2 euro (twee) euro per ton, op Hollandse bodem voor fiscaal jaar.
16. Suiker, alle soorten suiker en of suikerbieten / rieten per ton
a) wordt twee euro (twee) euro per ton, op Hollandse bodem voor fiscaal jaar.
17. Zout, alle soorten zout per ton
a) wordt een euro (een) euro per ton, op Hollandse bodem voor fiscaal jaar.

Artikel 5 Uitgebouwde tarieflijst accijns vanaf 1januari2018 teruggaaf
1. Glastuinders zonder aansluiting op het aardgasnet
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Vloeibaar gemaakt petroleumgas
a) wordt 179 euro (honderdennegenenzeventig) euro Tarief per 1.000 kg

Artikel 6 Vervallen wetsartikelen Accijns

1.

Wettelijke basis en voorwaarden Teruggaaf accijns en verbruikersbelastingen
https://download.belastingdienst.nl/douane/docs/toelichting_teruggaaf_accijns_acc0701t5fd.pdf
NGOs weigeren de Grondwet – Nationale wet – VN Verdrag – Folterverdrag –
Mensenrechtenverdragen toe te passen; ze zijn zo corrupt en crimineel als maar zijn kan; zij
gaan accijns ‘gewoon betalen’.

Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door
DésiréeElisabethStokkel op 13maart2017.
En is opgestuurd aan:
Dictator MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander van het Ministerie van Algemene Zaken
– Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag, op 13maart2017.
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 – Organisaties ontvangen deze wet per email.
DésiréeElisabethStokkel
Donkerelaan 39
2061jk Bloemendaal-nh
Nederland.
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