Wet CAO synchronisatie Ambtenaren –
WetCAOsynchramb2017 – Republiek NL
Opruimwet 13
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 & eigeneffectiviteit. 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 CAO synchronisatie Ambtenaren – WetCAOsynchramb2017 – Republiek NL Opruimwet
13 regelt het vereenvoudigen en synchroniseren van de Ambtenaren CAOs in Nederland.
Voor ALLE Ambtenaren in Nederland .
Wet CAO synchronisatie Ambtenaren – WetCAOsynchramb2017 – Republiek NL Opruimwet 13 passeert
het 100% corrupte en criminele parlement van het Koninkrijk der Nederlanden en bouwt Republiek
Nederland. Gemeente – Onderwijsinstelling – Organisaties – Burgers kunnen het implementeren en
uitvoeren van deze wet opeisen bij het parlement en bij de Rechtspraak.
Hollanders kunnen dit systeem dus bouwen in hun Woonplaats, in de Gemeenten die tesamen het regio
Gemeentebelasting Loket vormen.
Wet CAO synchronisatie Ambtenaren – WetCAOsynchramb2017 – Republiek NL Opruimwet 13 regelt het
transparanter maken van de relatie Onderwijs – Arbeidsmarkt – Overheid op regionaal niveau in
Nederland. De administratie van deze relatie moet zo eenvoudig en zo goedkoop mogelijk worden
gebouwd in een systeem dat werkbaar is voor burgers.
Duidelijkheid:

1

Wet CAO synchronisatie Ambtenaren – WetCAOsynchramb2017 – Republiek NL Opruimwet 13
staat naast de:
1. Grondwet Republiek NL

2.
3.
4.
5.
6.

Wet Arbeid Contract Republiek NL -WACR2017Wet Uitkering Basisinkomen Republiek NL -WUBR2017Wet Gemeente Belastingloket – WEGBEL2017 –
Wet BTW2017
Alle nieuwe Republiek-wetten

Doelen:
1. Chaos aan Ambtenaren CAOs samenvoegen tot 1 CAO in Nederland.

2.
3.
4.

Lagere Ambtenaren de gelegenheid geven om de CAO voor hun Organisatie gelijk te schalen met
de RijksCAO en standaardisering van processen voor een goedkopere Robot-proof Administratie
te realiseren.
Stimuleren van zelf-controle voor de burger over de CAO-lobby via de Arbitrage-rechtbank
Grondwet Republiek NL.
Verminderen van Parlementswetten.

Criminele Keuze:
UNSG AntonioGuterres is een vervelend man.
Hij accepteert mij wel als InterimMinisterPresident, maar bouwt niet de wettelijk verplichte constructies
voor ‘een Regime-wijziging zonder Geweld’, internationaal. Ouwehoert veel, maar werkt niet.
Hij parasiteert op mij. Hierdoor verslechtert de Evolutie van de Intelligentie in het Recht-systeem.
UNSG AntonioGuterres:
1. Negeert al zijn wettelijke verplichtingen, vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties –
Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen.
2. Is een lid van de Elite-moordenaarsclub in het Koninkrijk Nederland, en binnen het
Internationaal Strafhof. Hij foltert – doodt burgers voor personen / landen die hem daarvoor
betalen.
3. Samen met Buitenlandse Ambassadeurs in Koninkrijk Nederland, regelt hij folteren – moord; het
volk kan zichzelf niet verdedigen tegen deze vorm van corruptie en oorlogsmisdaden.
InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel:
Nu Koninkrijk Holland een 100% dictatuur is, moet ik als burger die dit bewijst verplicht naar de UNSG
AntonioGuterres om dit proces te stoppen.
Het starten van Republiek Nederland is het starten van een voor het volk noodzakelijk Recht-systeem.
Ik wil een Regime-wijziging zonder Geweld; UNSG wil het volk dwingen te vechten voor Recht op Recht
en is bereid hieraan miljarden Euro’s te besteden.
UNSG AntonioGuterres wil een NL Nazi-parlement voor zijn persoonlijke vrijheid voor corruptie & moord
en wil alleen werken voor het Koninkrijk Nederland.
UNSG zegt dat hij Arbitrage-recht-systemen wil, maar in werkelijkheid wil hij alleen de zwakke plekken
van het volk kennen om van zichzelf een betere Dictator te maken.

Hoe crimineel UNSG AntonioGuterres ook is,
ik ben en blijf verplicht om via de Verenigde Naties
een Regime-wijziging zonder geweld tot stand te brengen
van Koninkrijk Nederland in Republiek Holland.
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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.dn
b.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) Toegang tot Recht voor Iedereen.

b)
c)
d)
e)

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-
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f)
g)
h)

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 Ambtenaren CAOs Nederland synchroniseren
Ik – InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel – ga – in mijn eentje aanpassen aan de Republiek Nederland, voor de WUBR2017-economie.

niet alle CAOs

Dit is een vorm van machtsvertoon welke ik niet wil bewijzen in oorlogsgebied; een crimineel die
zichzelf tot ‘Lieverdje’ verklaart en de landelijke macht overneemt door mijn ‘Regime-wijziging zonder
Geweld-systeem toe te passen voor zichzelf…plus een beetje voor het land’, kan plotseling het idee
krijgen… ‘om toch maar weer als Duivel het hele land te besturen met criminele wetten… of CAOs…..
omdat IMP DésiréeStokkel… óók parlement en volk opzij schuift tijdens haar Regime-wijziging’.
De Ambtenaren in de Nederlandse bureaucratie krijgen van mij dankzij deze Wet CAO synchronisatie
Ambtenaren – WetCAOsynchramb2017 – Republiek NL Opruimwet 13 de macht om 1 standaard CAO te
bouwen voor ALLE Ambtenaren in Nederland, naar voorbeeld van de RijksCAO.

1.

Alle Ambtenaren in Nederland starten nu met de Pilot ‘Cao… synchroniseren met de
RijksCAO en wetten inherent aan de RijksCAO... voor de WUBR2017-economie
Republiek NL’ binnen de Organisatie waar zij werkzaam zijn.
a) Onderwijs, synchroniseert de OnderwijsCAO. Politie synchroniseert de PolitieCAO. Enz…
b) De CAO-tekst moet sterk vereenvoudig worden om de bureaucratie Robot-proof te
maken. Delen van de CAOs moeten worden opgeheven en samengevoegd in eenduidige
modellen voor Arbeidsvoorwaarden & Inkomen.
c) Deze Pilot kan gebouwd worden tot 1januari2020; dan moet de WUBR2017 economie een
voor elke burger geïmplementeerd en toepasbaar systeem zijn.
d) Het is voor Nederland van groot belang dat ik – DésiréeElisabethStokkel – de Kwaadaardige
Dubbele Lobby in NL zo spoedig mogelijk kan stoppen; hoe langer deze lobby blijft bestaan,
des te zwakker worden onze Organisaties en des te duurder wordt de bureaucratie.
Het is zeer slecht voor NL als ik op 1januari2020 nog als IMP per email aan de macht ben; in
geval van nood kan ik tussen 1januari2019 en 1januari2020 wel de nieuwe herschreven
vereenvoudigde CAO beoordelen en goedkeuren.
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2.

Alle Ambtenaren worden geconfronteerd met de budgetten van het Koninkrijk NL en een 100%
crimineel parlement; alle 225 parlementsleden moeten terecht staan bij het Internationaal
Strafhof voor het moedwillig folteren – doden van Nederlanders. Via mijn lichaam en dossier.
Alle Ambtenaren krijgen van mij toestemming om de Koninkrijk NL budgetten om te zetten in
Republiek-budgetten voor vereenvoudige bureaucratie, Arbitrage-rechtbank-proof.

3.

Alle Ambtenaren hebben van mij – InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel – een
nieuwe Grondwet en reeks nieuwe Republiek-wetten voor het bouwen van ‘een Holland met een
lichtere – goedkopere – Robot-proof economie’ gekregen.
a) Delen van de Administratie verdwijnen uit de Loonadministratie binnen de Organisatie en de
Overheidsbureaucratie, waardoor geld vrijkomt.
b) Standaardisering van Administratieve processen op regionaal niveau verkort Lobby-tijd,
waardoor geld vrijkomt.
c) Rechtspraak kan nu door de individuele burger gedwongen worden door te schakelen naar
het Arbitrage-recht-systemen Republiek NL, waardoor bij Rechtspraak geld vrijkomt.
d) Burgers hebben Referendum-macht voor het met dwang Opruimen van de veel te zware en
veel te dure bureaucratie Koninkrijk NL. Een Referendum kan goedkoop worden uitgevoerd
als de burger bereidt is niet-anoniem te stemmen. Een Referendum kost geld, maar ‘de juiste
persoon in het juiste arbeidscontract stemmen’, levert geld op.

Alle Ambtenaren krijgen van mij – InterimMinisterPresident
DésiréeElisabethStokkel – de goedkeuring om Vrijgekomen
Gelden binnen de vastgelegde budgetten te herinvesteren in
CAO-synchronisatie: geld mag gestopt worden in Loonverhoging
en verbetering van Arbeidsvoorwaarden, Arbitrage-rechtbankproof.
En vergeet niet dat ik als ‘Socia-dictator voor 1januari2020 de zaken kan bijschaven’…..

4.

De meeste consultants zijn geen ambtenaar; consultants kunnen beter als WUBR2017-ambtenaar
in dienstreden bij een Organisatie. Ongetwijfeld komen er slimme sluwe koppen die het nieuwe
soepelere ontslagrecht zullen omzetten in een nieuwe graai-cultuur.
Ditmaal is het aan het personeel van een Organisatie om de graai-cultuur via het Arbitrage-rechtsystemen en / of Referendum-recht te proportioneren of te stoppen.

Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door
DésiréeElisabethStokkel op 3mei2017.
En is opgestuurd aan:
Dictator MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander van het Ministerie van Algemene Zaken
– Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag, op 3mei2017.
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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