Wet StudieLoopbaan Loket – WetStudieLok
republiek NL – Opruimwet 12
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 Studieloopbaan Loket Republiek NL - Wet StudieLok2017 - Opruimwet12
nieuwe financieringssysteem voor Onderwijs in Republiek Nederland.

regelt het

WetStudieLok2017 is het startpunt voor het bouwen – openen – in gebruik nemen van de financiering
voor het Gemeente Belastingloket, unit Studie-Loopbaan-Loket.
WetStudieLok2017 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.
WetStudieLok2017 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:
WetStudieLok2017 staat naast de:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Doelen:
1. Chaos aan Onderwijs-financieringssystemen verwijderen.

2.
3.
4.

Onderwijs-systeem Robot-proof maken door standaardisering van processen op regionaal niveau.
Stimuleren van zelf-controle voor de burger over Onderwijs – Studiekansen – Studiefinanciering
– Arbeidsmarkt.
Verminderen van 25 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 het Onderwijs.
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 Plaats Studie-Loopbaan-Loket
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.gemeente..belastingloket.republieknl.2017.pdf

Het Studie-Loopbaan-Loket is een Unit binnen het Gemeentebelasting Loket, wat juridisch is vastgelegd
in de Wet Gemeentebelasting Loket Republiek NL.

Deze wettekst staat in de Wet Gemeente Belastingloket Republiek 2017
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.
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 gedefinieerde – omstandigheden in zijn
of haar leven, kan de student wel voor ‘gratis studie’ in aanmerking komen.
Van dit budget worden betaald:
1. Elk schooljaar van Peuterspeelzaal tot aan de HBO – Universiteit .

2.

De Basisschool – VMBO – Havo – VWO – Vakopleiding waar deze leerling naar toe gaat,
krijgt jaarlijks een bedrag uit dit budget. Dit bedrag wordt landelijk vastgesteld.
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Het Studie-Loopbaan-Loket betaalt dit bedrag aan de School.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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
aangeboden ‘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 Belastinggeld toch gefinancierd te
krijgen!
Bedrijven gebruiken hun website voortaan beter:
1. vacatures + opleidingseisen vermelden

2.

aangeven welke opleidingen er binnen het bedrijf wenselijk zijn, zodat werklozen –
sollicitanten de juiste cursus kunnen volgen voorafgaand aan sollicitatie.

Artikel 3

Algemeen Budget StudieLok

1.

Unit Studie-Loopbaan-Loket bij de Gemeente is opgedeeld in twee Afdelingen:
a) Het Algemene budget StudieLok
b) Persoonsgebonden budget StudieLok

2.

Het Algemene budget StudieLok ontvangt en verwerkt alle geldbedragen die de
Rijksoverheid investeert in Onderwijs in de Gemeenten in de regio, die tesamen het
Gemeentebelasting Loket voor de regio vormen.
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De Rijksoverheid schuift haar Onderwijsbudgetten dus door naar het Studie-Loopbaan-Loket dat
voor de Gemeenten in de regio alle Onderwijs-zaken regelt bij alle Organisaties die werken met
Rijksbelastinggeld.
De Rijksoverheid betaalt dus nooit meer zelf bedragen uit voor Onderwijs-budgetten aan
Organisaties in het land; de Criminele Robot wordt sneller ontdekt in dit systeem.
Het is wel de bedoeling dat in geval van nood de Administraties van alle 11 Studie-LoopbaanLoketten van elkaar kunnen worden losgekoppeld, waardoor de Criminele Robot stil valt.
Voorbeeld:
Het Studie-Loopbaan-Loket ontvangt in de regio budgetten / bedragen voor de:
Peuterspeelzaal + Basisschool + Voortgezet Onderwijs + MBO + Speciaal Onderwijs + HBO +
Universiteit + Arbeidsmarkt.
Het Studie-Loopbaan-Loket schuift deze budgetten door naar de Onderwijsinstelligen op een
door de Minister – en Gekozen Minister President Republiek NL – vastgestelde datum.
De Minister – of de Gekozen Minister President – legt in een Algemene maatregel van Bestuur
vast welk budget aan welke Onderwijsinstelling moet worden betaald en vooral ook ‘welke
doelstellingen bereikt moeten worden met het budget binnen welk tijdschema’.
Het volk kan binnen dit systeem zeer actief meedenken en meewerken aan Kwaliteitsbewaking van het Onderwijs en Arbeid in de Gemeente in de regio.
Onderwijsinstellingen – Arbeidsmarkt kunnen de budgetten op lokaal niveau transparant
houden en slimmer investeren.
De WUBR2017 Republiek NL economie maakt Arbeid goedkoper – voornamelijk door de
Administratie te verlichten -.
Het Studie-Loopbaan-Loket evalueert de Administratieve gang van zaken en houdt samen
met het volk de Administratie zo licht mogelijk.

Reken jezelf niet rijk!
Belasting betalen zal je!
Het volk heeft de Referendum-macht om ‘de juiste persoon in het juiste Zware
Arbeidscontract te stemmen binnen het Onderwijs-systeem, – en de ongeschikte persoon uit
een Zwaar Arbeidscontract te verwijderen, bij bewezen wangedrag’.
3.

Het Algemene budget StudieLok ontvangt en verwerkt alle geldbedragen die door
Organisaties aan het Gemeentebelasting Loket worden gedoneerd voor Onderwijs in de
Gemeenten in de regio, die tesamen het Gemeentebelasting Loket voor de regio vormen.
Het Algemene budget StudieLok verricht alle betalingen inzake Onderwijs in de Gemeenten in de
regio; alle betalingen aan Onderwijsinstellingen, Zorginstellingen, Organisaties.
Onderwijsinstellingen regelen hun eigen betalingen vanuit de budgetten die zij krijgen
toegewezen.
Het Algemene budget StudieLok vervangt alle Aftrekposten op het Belastingaangifte-formulier,
voor Organisaties en burgers.

4.

Het Algemene budget StudieLok ontvangt budgetten voor burgers voor het Persoonsgebonden
budget StudieLok; het Algemene budget StudieLok schuift het budget door naar de Afdeling
Persoonsgebonden StudieLok.
Het Persoonsgebonden StudieLok is de Unit die verantwoordelijk is voor het beheren – innen –
uitbetalen van de BI-Studie–toeslagen voor personen, op basis van een parlementswet en / of
Gemeente-verordening.
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5.

Het Studie-Loopbaan-Loket is de Unit die verantwoordelijk is voor het eenvoudig – goedkoop –
Robot-proof – houden van alle administratieve processen nodig voor Onderwijs in de regio.
Burgemeester & Wethouder zijn eindverantwoordelijk voor alle zaken inherent aan het StudieLoopbaan-Loket.

Inderdaad!
Het Personeels-bestand
bij de Ministeries wordt kleiner.
Dit personeel verhuist vanuit DenHaag
naar het Studie-Loopbaan-Loket in de regio.
Dit is te duur?
Neen, geld is vindbaar en bruikbaar.
Op regionaal niveau….
Artikel 4

Persoonsgebonden budget StudieLok2017

Het Persoonsgebonden StudieLok is de Unit die verantwoordelijk is voor:

a)

het beheren van het Persoonsgebonden budget van 100.000 per Leerling / Student; van
dit bedrag worden betaald:
1. de bijdrage van de Gemeente aan de Onderwijsinstelling per leerling

2.

de Schoolkosten – Collegegeld dat de Leerling / Student moet betalen aan de
Onderwijsinstelling.

b)

het interpreteren en vertolken van de regionale Onderwijsmarkt voor de individuele
burger; wat…. is waar te doen..., voor wie… bij welke opleidingseisen…. en hoe wordt
het Persoonsgebonden StudieLok budget hiervoor benut… ?

c)

het beheren – innen – uitbetalen van alle financiële zaken inherent aan de BI-Studie–
zaken voor individuele burgers, op basis van een parlementswet en / of Gemeenteverordening.

d)

De vervanging van de individuele Aftrekposten op Belastingaangifte-formulier door BIStudie-zaken.
Het is niet langer mogelijk studiekosten als Aftrekpost op het Belasting aangifte-formulier
in te vullen. Alle kadootjes die de burger ontvangt voor Stage - Studie worden verwerkt
in het Persoonsgebonden budget StudieLok.

e)

1.

Registratie van alle zaken en waardevaste documenten noodzakelijk voor ‘een Levenlang
leren en werken’. Diploma’s, Stage, Werkgever die studie bekostigt voor personeel via
Studie-Loopbaan-Loket… enz…

Het Persoonsgebonden StudieLok werkt voor het volbrengen van de studie van de individuele
burger; in samenwerking met de Arbeidsmarkt – Uitkeringsinstanties – Zorginstellingen –
Onderwijsinstellingen – overige Organisaties – Overheid.
Er komen parlementswetten die de wijze van samenwerking en de besteding van het StudieLoopbaan-Loket budget vastleggen.
De Gemeente produceert Gemeente-verordeningen die de parlementswetten vertalen voor het
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dagelijks leven van de Leerling / Student, in relatie tot Organisaties in de regio.
De werkwijze van de Afdeling Persoonsgebonden StudieLok en de Organisaties waarmee zaken
worden geregeld, wordt vastgelegd in gestandaardiseerde contracten tussen het
Gemeentebelasting loket – het Studie-Loopbaan-Loket – de Organisaties.
DUO-groep ziet toe op standaardisatie van alle Administratieve processen van alle StudieLoopbaan-Loketten, met als doel deze processen zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te
praktiseren.

Dure EGO-poetserij contracten
worden radicaal verwijderd
door een bij het contract betrokken partij
via de Arbitrage-rechtbank
2.

Het Persoonsgebonden StudieLok regelt alle financiële zaken inherent aan de studie van de
individuele burger; hiervoor ontvangt het Persoonsgebonden StudieLok een bedrag van 100.000
euro (honderd duizend euro) vanaf de maand waarin de burger is geboren en is geregistreerd bij
de Gemeente Administratie.
Dit bedrag van 100.000 euro stort het Ministerie van Onderwijs direct in de pot
Persoonsgebonden StudieLok, op naam van de nieuw geboren inwoner in een Gemeente van
Nederland.

Ik hoor de Gemeente al brullen:
‘Wij hebben geld in beheer en krijgen rente’.
Inderdaad…..Het is gelabeld geld in beheer…
De Gemeente die het bedrag 100.000 euro Persoonsgebonden StudieLok in beheer krijgt voor de
Leerling / Student, is verplicht:
‘dit geldbedrag volledig onder te brengen bij een officiële Nederlandse Financiële Bank /
Instelling, die haar Hoofdkantoor in Nederland heeft gevestigd en zichzelf beschermt met
waardevaste juridische constructies tegen ‘een vijandige bedrijfsovername door buitenlandse
investeerders’.

3.

Dit bedrag van 100.000 euro moet worden besteedt aan Onderwijskosten voor de individuele
burger in de Gemeente voor de Overheidsbijdrage aan de Leergang bij de :
a) Peuterspeelzaal

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kleuterschool / basisschool
Voortgezet onderwijs
MBO – VMBO - HAVO- VWO
Leer-werk-trajecten samengesteld door Gemeente – Onderwijsinstellingen – Arbeidsmarkt
HBO – Universiteit
Interne Bedrijfsopleidingen

Dit bedrag mag alleen worden uitbetaald aan een Onderwijsinstelling ten gunste van de
individuele burger in het kalenderjaar of studiejaar waarin de burger deze Onderwijsinstelling
bezoekt voor het volgen van een lesprogramma.

4.

Het Persoonsgebonden StudieLok is persoonsgebonden en verhuist met de persoon mee naar een
andere Gemeente, zodra de Leerling / Student zich formeel laat inschrijven als nieuwe inwoner
bij de Gemeente Administratie van die andere Gemeente.
Het Persoonsgebonden StudieLok is persoonsgebonden en wordt uitsluitend uitbetaald voor / aan
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personen die in Nederland wonen.
Het Persoonsgebonden StudieLok kan door Leerlingen / Studenten met een Nederlands paspoort
en die in Nederland wonen, worden gebruikt voor ‘Stage - Studie in het buitenland’.
Veel wettelijke regels voor dit contract worden vastgelegd in een Gemeente-verordening, nu
Onderwijs-instellingen – Organisaties in de regio de relatie tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt
beter op elkaar kunnen afstemmen.
De Onderwijsinstelling in het buitenland moet voldoen aan eisen die Nederland heeft vastgelegd
in Verdragen afgesloten met de landen die Stage – Onderwijs aanbieden voor Nederlandse
burgers.
Conflicten ontstaan inherent aan ‘Stage – Studie in het buitenland’ worden voor gelegd aan de
Nederlandse – en bij voorkeur ook buitenlandse – Arbitrage-rechtbank.
Burgers die geen Nederlandse nationaliteit en geen Nederlands paspoort hebben kunnen het
Persoonsgebonden budget StudieLok niet opeisen voor
a) een Studie in Nederland

b)
5.

een Stage - Studie in het buitenland.

Individuele burger / Leerling / Student – die studeert en werkt dankzij het Persoonsgebonden
StudieLok en weigert de Grondwet Republiek Nederland juridisch correct uit te voeren, kan door
de Gemeente en de betrokken Onderwijsinstelling – Organisatie ter verantwoording worden
geroepen bij de Gemeente Bezwaren- & Beroepscommissie, eventueel gevolgd door een
Arbitrage-rechtbank-procedure.
De Individuele burger / Leerling / Student krijgt eenmaal ‘een pijnloze herkansing’;
blijkt deze persoon een ‘Echte Crimineel’ te zijn legt de Arbitrage-rechtbank de 365 Dagen Studie
Taakstraf onder Elektronisch toezicht op.
De Arbitrage-rechter stuurt het dossier – voorzien van gedetailleerde Stage - Studie instructie
geschreven door de A-rechter voor de Leerling / Student – in deze situatie door naar de
Grondwet-rechtbank. Alleen de Grondwet-rechtbank mag deze 365 Dagen Taakstraf opleggen.

Nuchter zijn!
Je krijgt 100.000 euro voor een Leven lang Leren.
Blijk je een Echte Crimineel te zijn,
is een 365 Dagen Studie Taakstraf
onder Elektronisch Toezicht
alsnog een ‘koopje’.

6.

100.000 : 18 = 5555,55 euro per jaar per kind jonger dan 18 jaar.
De Rijksoverheid herverdeelt de Onderwijs-begroting.
Het Gemeentebelasting loket ontvangt voor het Persoonsgebonden budget StudieLok, dus een
bedrag van 100.000 per kind vanaf de geboorte.
Dit is 5555,55 euro per jaar.
Kost het onderwijs voor het kind meer dan 5555,55 euro per jaar Gemeentebudget, dan regelt de
Rijksoverheid dat het Algemene budget StudieLok over voldoende – gelabeld – geld beschikt om
de extra kosten voor Onderwijs te bekostigen.
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Onderwijs-geld wordt beter geïnvesteerd
nu de 11 regio’s
zelfstandig lobbyen met Ministeries.
De machtsmisbruik door lobbyisten van
MBO-raad, Poraad, Voraad, e.a.
is sneller zichtbaar en verwijderbaar.
Hierdoor krijgen Onderwijs-instellingen
meer macht voor het verbeteren van
Arbeidsomstandigheden.
Docenten kunnen bij de goedkope Arbitrage-rechtbank zelf
de lobby dwingen de Mensenrechtenverdragen uit te voeren.
De levensstandaard mag helemaal niet verslechterd worden volgens deze
verdragen… Arbeidsomstandigheden dus ook niet!
( De ‘ik timmer je de bek dicht-procedure’ doet het hier goed..)

Artikel 5 Donaties aan het Studie-Loopbaan-Loket
Aftrekposten op het Belastingaangifte-formulier voor Stage- Studie bestaan niet meer vanaf
1januari2020.
Het Studie-Loopbaan-Loket moet landelijk operationeel zijn vanaf het jaar 2020; met de bouw ervan
wordt nu gestart.
1.

Organisaties kunnen geld doneren voor het Algemene budget StudieLok.
Deze Donaties mogen alleen worden geïnvesteerd in Onderwijs voor burgers die wonen in de
Gemeenten in de regio, waarvoor het Gemeentebelasting-loket en Studie-Loopbaan-Loket in
bedrijf zijn.
Donaties en regionale overeenkomsten tussen Gemeente – Arbeidsmarkt – Onderwijsinstelling
worden in een contract vastgelegd; deze contracten zijn openbaar en staan gepubliceerd op de
website van ge Gemeente en de Organisatie.
Alle Donaties van Organisaties aan het Studie-Loopbaan-Loket zijn transparant en openbaar.
Burgers mogen niet gedwongen worden rechtzaken te starten voor het verkrijgen van informatie
over Donaties aan het Studie-Loopbaan-Loket.
Burgers mogen de Overheid – Onderwijsinstellingen niet lastig vallen met WOB-verzoeken.

2.

Organisaties kunnen geld doneren voor het Persoonsgebonden budget StudieLok van een
individuele burger, voor een Organisatie gebonden opleiding.

Even opletten!
10

De Filantroop mag een geldbedrag doneren voor het Persoonsgebonden budget StudieLok van
een individuele burger, maar deze donatie is wel vastgelegd in een contract en is openbaar.
(Zo kan je voorlopig ‘de erfenisbelasting’ omzeilen; ik kan niet alle wetten tegelijkertijd
in mijn eentje wijzigen voor Republiek NL’. )

3.

Een parlementswet kan Organisaties dwingen een Basisinkomen– Studiebedrag te betalen aan
het Gemeentebelasting loket / Studie-Loopbaan-Loket.

4.

Alle bestaande subsidies voor het Onderwijs worden omgebouwd tot:

a)
b)
◦
◦

BI-Studie-toeslagen voor personen
BI-Studiebedrag Organisaties;
te ontvangen door Organisaties uit de Rijksbegroting via het Algemene budget StudieLok.
Te betalen aan het Studie-Loopbaan-Loket: Algemene budget StudieLok of Persoonsgebonden
StudieLok

Doel:
Stage- Studie gelden in beperkte hoeveelheid terminologie
verwerken in de administratie.
5.

Alle contract-eisen en procedures die de Gemeente nodig heeft voor het in bedrijf houden van het
Studie-Loopbaan-Loket worden vastgelegd in een Gemeente-verordeningen.

Artikel 6 Basisinkomen Boddie 400 voor het BI-Studie-spaarplan
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.uitkering.basisinkomen.republieknl.2017.wubr.opruimwet.7..pdf

Elke burger krijgt in Republiek NL
de BI-Boddie 400 euro per maand.
Bij voorkeur al vanaf 1januari2018.
De burger krijgt BI-Boddie 400 alleen
als hij of zij
de Grondwet Republiek NL
juridisch correct uitvoert.
Weigert de burger de Gw Republiek NL correct uit te voeren, raakt deze burger zijn of haar BI-inkomen
kwijt; het Gemeentebelasting-loket hoeft het bedrag niet uit te betalen, maar moet wel naar de
Arbitrage-rechtbank voor het verdedigen van deze zware straf.

Je krijgt iets,
maar je moet er wel wat voor doen….
1.

Ouders / verzorger hebben de plicht om maandelijks een bedrag van 100 euro (honderd euro) te
sparen in een BI-Studie-spaarplan van het bedrag BI-Boddie 400 euro dat zij ontvangen voor
hun kind, vanaf de maand waarin het kind geboren is.
Adoptie-ouders en Pleegouders van een kind jonger dan 18 jaar (achttien) zijn verplicht om van
de BI-Boddie 400 euro die zij voor hun adoptie- of pleegkind ontvangen maandelijks een bedrag
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van 100 euro te sparen in het BI-Studie-spaarplan van dit adoptie- of pleegkind.
2.

Ouders / verzorgers openen een BI-Studie-spaarplan bij een officiële Financiële Bank / Instelling,
vanaf de maand waarin het kind is geboren tot en met de maand waarin het kind 18 jaar oud
wordt. Hierin storten Ouders / verzorgers minstens een bedrag van 100 euro per maand.

3.

Ouders / verzorgers die weigeren een BI-Studie-spaarplan voor hun kind te openen en
onderhouden, worden door het Gemeentebelasting-loket eenmaal gewezen op hun fout en
moeten deze fout binnen 30 dagen (dertig dagen) herstellen.

4.

Ouders / verzorgers die hun gemaakte fouten inherent aan de BI-Boddie 400 euro voor hun kind
niet herstellen in relatie tot het BI-Studie-spaarplan…. krijgen via de Arbitrage-rechtbank
eenmaal de gelegenheid om hun gemaakte fout te herstellen.
Zij openen alsnog een BI-Studie-spaarplan en zorgen dat het bedrag dat zij storten in dit
spaarplan gelijk is aan het bedrag dat zij maandelijks gespaard zouden moeten hebben voor het
kind bij een bepaalde leeftijd.
Ouders / verzorgers die weigeren het BI-Studie-spaarplan te starten – te onderhouden – juridisch
correct uit te voeren, krijgen hiervoor een 365 Dagen Taakstraf op het allerlaagste wettelijk
inkomen in NL, onder Elektronisch Toezicht.
Ouders / verzorgers die weigeren goed voor hun kind te zorgen – en het BI-Studie-spaarplan van
hun kind hebben gesaboteerd – kunnen door hun 18 jarig kind voor de Arbitrage-rechter worden
gedaagd voor een 365 Dagen Taakstraf onder Elektronisch toezicht.
De Arbitrage-rechter moet het dossier doorverwijzen naar de Grondwet-rechtbank voor het
opleggen en uitvoeren van de 365 Dagen Taakstraf onder Elektronisch toezicht.
Deze Ouders / verzorgers moeten hun kind een schadevergoeding betalen gelijk aan 21.600
euro.
Ouders / verzorgers die het BI-Boddie 400 euro van hun kind misbruiken uit eigenbelang en die
al veroordeeld zijn tot een 365 Dagen Taakstraf onder Elektronisch toezicht en deze straf hebben
volbracht – en hiervan niets hebben geleerd – kunnen door de Straf-rechtbank worden
veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.

5.

Een kind spaart dus 1200 euro per jaar x 18 jaar = 21.600 euro.
Het bedrag dat het kind ontvangt op 18-jarige leeftijd is dus minstens 21.600 euro.

6.

Het kind dat 18 jaar is en dankzij het BI-Studie-spaarplan kan beschikken over een bedrag van
21.600 euro mag dit geld uitsluitend investeren in Studie en Woonkosten.
De 18- jarige – of iets wat oudere – student moet het geld benutten voor Studiekosten.

7.

De 18-jarige die goed met geld kan omgaan en slim zaken doet, heeft een groter bedrag dan
21.600 euro bij elkaar gespaard van de BI-Boddie 400 euro.
Deze 18-jarige / jongere kan het bij elkaar gespaarde vermogen in het BI-Studie-spaarplan van
21.600 euro ook investeren in de aanbetaling van een Koopwoning voor een hypotheek.
De Student – jonge volwassene – die het bedrag van minstens 21.600 euro verspilt en niet
besteedt aan Studie – Wonen, krijgt een 365 Dagen Taakstraf onder Elektronisch toezicht.

8.

Een Student – jongere – die het BI-Studie-spaarplan bedrag 21.600 euro op criminele wijze
verspilt en strafbare feiten begaat, kan door de Strafrechtbank veroordeelt worden tot twee jaar
gevangenisstraf. Weg Luxe Leventje! Het had zo mooi kunnen zijn…

Artikel 7 BI-Studie-spaarplan in officiële financiële Banken / Instellingen
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1.

Officiële Financiële Banken / Instellingen die het BI-Studie-spaarplan uitgeven voor Ouders /
verzorgers en hun kind, voldoen aan de eisen van de De Nederlandse Bank en de Nederlandse
wetten.

2.

Het BI-Studie-spaarplan staat geregistreerd bij De Nederlandse Bank, het Ministerie van
Financiën en Financiële Toezichthouders in Nederland.

3.

Het BI-Studie-spaarplan is een spaarproduct waarop minstens een heel procent Rente wordt
uitbetaald per jaar door de Financiële Instelling.

4.

Het BI-Studie-spaarplan blijft als ‘transparant financieel produkt op de markt’; de voorwaarden
die gelden voor het BI-Studie-spaarplan zijn glashelder voor de klant en worden niet stiekem
tussendoor gewijzigd in voorwaarden voor een treiter-polis… waardoor de klant het bij elkaar
gespaarde bedrag deels of in het geheel kwijtraakt.

5.

De Financiële Instelling die het BI-Studie-spaarplan aanbiedt stelt dat de klant minimaal 100 euro
per maand of minimaal 1200 euro per jaar moet sparen voor hun minderjarig kind.
De Financiële Instelling die het BI-Studie-spaarplan aanbiedt stelt een maximaal spaarplafond in
voor een bedrag van 21.600 euro in 18 jaar.
Willen Ouders / verzorgers meer geld sparen van de BI-Boddie 400 voor hun kind, doen zij dit op
een extra spaarrekening, geplaatst naast het BI-Studie-spaarplan.
Het BI-Studie-spaarplan is een belasting-kado voor het kind tot de leeftijd van 18 jaar; vanaf de
leeftijd van 18 jaar gelden de wetten voor volwassenen tegelijkertijd met deze wet die het BIStudie-spaarplan regelt.
Een extra spaarrekening voor een kind wordt verwerkt volgens de wetten die in het Koninkrijk NL
gelden voor kindsparen. Het volk – en de Gekozen MinisterPresident – wijzigen samen de wetten
die gelden voor het Koninkrijk.

6.

De Financiële Instelling die het BI-Studie-Spaarplan voor kinderen beheert voor Ouders /
verzorgers informeert het Gemeentebelasting loket over wangedrag uitgevoerd door de Ouders /
verzorgers. Wangedrag is niet voldoen aan de wettelijke plicht om jaarlijks 1200 euro in het BIStudie-Spaarplan voor hun kind te storten.
Het Gemeentebelasting loket nodigt de Ouders / verzorgers uit om over hun wangedrag inherent
aan het BI-Studie-spaarplan van hun kind te praten. En hen te straffen.
De Financiële Instelling mag geen Arbitrage-rechtbank-procedure tegen de Ouders / verzorgers
van het kind starten zodra blijkt dat zij niet voldoen aan de verplichtingen die gelden voor het BIStudie-spaarplan.

7.

Het BI-Studie-spaarplan van het minderjarige kind telt niet mee bij berekeningen voor de hoogte
van het Huishouden-inkomen.

8.

Het BI-Studie-spaarplan heeft geen enkele invloed op de hoogte van kinderalimentatie, of op de
juridische verwerking van kinderalimentatie.

9.

Het BI-Studie-spaarplan levert Rente op; deze Rente telt niet mee op de Belastingaangifteformulier van de Ouders / verzorgers.

10. Het BI-Studie-spaarplan wordt Vermogen uit Spaargeld op het Belastingaangifte-formulier van de
18-jarige jongere.
De 18-jarige Jongere betaalt geen Inkomensbelasting over dit BI-Studie-spaarplan, zodra het
geldbedrag vrijkomt voor besteding vanaf de leeftijd van 18 jaar.
De regels voor Vermogensbelasting gelden wel; de Rente telt wel mee op het Belastingaangifteformulier van de 18-jarige Jongere.
Het bedrag 21.600 euro gespaard in het BI-Studie-spaarplan telt wel mee bij de aanvraag van
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een BI-Studielening bij het Studie-Loopbaan-Loket.

Heb je een BI- Studielening nodig
heb je dus wel heel wat uit te leggen…
11. Het bedrag 21.600 euro gespaard in het BI-Studie-spaarplan kan door de Financiële Instelling
worden uitbetaald voor de Aanbetaling van een Koopwoning op een Koopcontract.
De Financiële Instelling mag de eigenaar van het BI-Studie-spaarplan bedrag 21.600 euro niet
dwingen een hypotheek af te sluiten bij de Financiële Instelling die het BI-Studie-spaarplan voor
de Ouders / verzorgers en Student – jong volwassene – in beheer had, zodra dit spaargeld
wordt gebruikt voor het aanschaffen van een Koophuis.
12. De wetten die bepalen bij welk jaarinkomen een persoon een hypotheek kan afsluiten – en voor
welk maximaal bedrag dit mogelijk is – gelden bij het investeren van de BI-Studie-Spaarplan
vermogen van 21.600 euro voor een Koophuis onder hypotheek.

BI-Studie-Spaarplan
haalt geld uit lobby;
vereenvoudigt het systeem voor Studiefinanciering,
en stopt de problemen die Starters op de Woningmarkt hebben.
Artikel 8 Aflossing Studieschuld Koninkrijk NL
1.

Zodra het Basisinkomen BI-Boddie 400 euro per maand is ingevoerd in Nederland,
betaalt de burger met een Studieschuld Koninkrijk Nederland 100 euro aan DUO-groep ter
aflossing van de studieschuld, van deze BI- Boddie 400 euro.
Bestaande wetten voor het Koninkrijk NL blijven gelden tot aan de dag dat het volk – en de
Gekozen Minister President – samen nieuwe Republiek-wetten hebben geproduceerd, ter
vervanging van Koninkrijk-wetten.
DUO-groep handhaaft de berekeningen voor het terugbetalen van de Studieschuld tot
1januari2020.
DUO-groep past deze Wet StudieLoopbaanLoket – WetStudieLok2017 – Republiek NL toe, naast
de bestaande wetten van het Koninkrijk NL.
DUO-groep heeft de bevoegdheid om de wetten die gelden voor Studiefinanciering in het
Koninkrijk NL en Republiek NL zo spoedig mogelijk samen te voegen in één betaalregeling voor
studenten die hun studieschuld moeten terugbetalen aan de Rijksoverheid.
Nu Holland een 100% crimineel parlement heeft, krijgt DUO-groep van mij –
InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel – de bevoegdheid om op eigen initiatief de
administratie van DUO-groep te vereenvoudigen waar mogelijk; in het openbaar.
Wijzigen moeten worden uitgelegd op de website van DUO-groep.
DUO-groep kan dankzij deze Wet Studieloopbaanloket – WetStudieLok2017 – Republiek NL, op
eigen initiatief met Gemeenten in overleg voor het vestigen van het Studie-Loopbaan-Loket op
regionaal niveau. Duo-groep overlegt hiervoor met het Ministerie van Onderwijs – Gemeenten –
Onderwijsinstellingen.
Ik – IMP van NL – ga er nu even vanuit dat het DUO-groep personeel zelf weet welke
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administratieve processen vereenvoudigd kunnen worden, voor de realisatie van het Gemeente
belasting loket en het Studie-Loopbaan-Loket.
Het kan dus zijn dat een student een hoger bedrag moet aflossen aan de Studieschuld, dankzij
het ontvangen van de BI-Boddie 400 euro per maand.
2.

Republiek NL heeft geen Aftrekposten Belastingschaal 1 tot een bedrag van 19.982 euro,
maar je betaalt ook geen Belasting over dit bedrag dat je ontvangt.
Voor werkenden geldt:
De werkgever betaalt 30% Loonbelasting over het Netto-loon dat de werknemer ontvangt.
De werknemer betaalt 10% van het Nettoloon dat hij / zij ontvangt
aan de werkgever via de loonstrook.
De werknemer betaalt dus wel Inkomstenbelasting via de werkgever.
Voor werklozen geldt:
De werkloze die werkt bij een werkgever, betaalt ook 10% Loonbelasting over het Nettoloon dat
hij / zij ontvangt aan de werkgever.
Tot een aan bedrag van 800 euro Inkomen uit Loon per maand, mag de werkloze 25% van het
Inkomen uit Loon behouden, met een maximum van 2400 euro per jaar.
Over het Basisinkomen betaalt de werkloze geen Inkomstenbelasting.
Deze Republiek-wetgeving is ook van toepassing op Studenten.
Voor het bepalen van het Huishouden-inkomen voor allerlei Toeslagen – zoals
Woontoeslag – blijven voorlopig de Oude Eisen van het Koninkrijk NL bestaan.
Het komt er op neer dat door het overschakelen naar de BI-Boddie 400 euro per persoon per
maand, ‘je iets meer geld ontvangt, waarvoor je ook ‘levenskosten’ vaker zelf moet betalen
zonder dat je bij de Belastingdienst of Gemeente kan aankloppen voor Extra Geld’.
Werkgevers – Organisaties storten geld voor studie bij het Studie-Loopbaan-Loket, al dan niet op
naam van een student, voor bedrijfsopleidingen.
Of, zij ontvangen extra Belastinggeld voor opleidingen van het Studie-Loopbaan-Loket..
De Student uit het Koninkrijk NL krijgt dus wel Studie-geld ‘kado’ uit de Belastingpot.

3.

Elke Student met extreem hoge schulden – door persoonlijk wangedrag – kan bij de Arbitragerechtbank een Taakstraf ter afbetaling van de schuld aanvragen.
Dit staat geregeld in de Grondwet Republiek NL.
Ik denk dat je beter je studieschuld kan afbetalen… En dat je je schulden zo spoedig mogelijk
moet afbetalen, zodat je kan sparen voor een Koophuis.

Artikel 9 Studentenreisproduct
1.

Gratis reizen voor Studenten bestaat niet meer in de BI-Boddie 400 euro economie.

2.

De Student ontvangt voldoende ‘gratis geld’ om een studenten reisproduct zelf te bekostigen.
Ik neem aan dat de OV-studentenkaart wel blijft bestaan voor goedkoper reizen voor studenten.
OV-bedrijven hebben hierbij een belang.

Artikel 10 Wijzigingen Onderwijswetten van Koninkrijk NL in Republiek NL
Deze Opruimwet12, de Wet Studieloopbaanloket – WetStudieLok2017 – Republiek NL
regelt de start van het opruimen van 597 Onderwijswetten.
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Bij de oprichting van het StudieLoopbaan-Loket bij het Gemeentebelasting Loket voor de regio,
krijgen DUO-groep en de Onderwijsinspectie van de InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel
de opdracht om bestaande uitvoering van alle bestaande 597 Onderwijswetten zo spoedig mogelijk te
vereenvoudigen voor het toepassen van deze wetten binnen het Studie-Loopbaan-Loket.
Voorbeeld:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009458/2015-01-01 Wet overige OCW-subsidies.
Terminologie gebruikt in Onderwijs-wetten moet zo spoedig mogelijk worden vereenvoudigd tot
nieuwe terminologie inherent aan het gebruik van het Studie-Loopbaan-Loket, verankerd in de
WetStudieLok2017.
Subsidies vervallen en worden BI-Studiebedragen en / of BI- Studie-toeslagen.

Doel:
EGO-poetserij & geldverspilling verwijderen uit de Subsidie-wereld.
Artikel 11 Zelfredzaamheid volk in het Onderwijs
Het is zeer slecht gesteld met het gevoel van Eigen-effectiviteit bij de Hollander.
Voorbeeld:
De Arbeidsomstandigheden van Docenten zijn verslechterd: loon – werkdruk – gedragspatronen
van leerlingen / studenten in het Onderwijs – sociale verplichtingen opgelegd door politiek -enz.
Docenten hebben deze situatie zelf laten ontstaan.
De Mensenrechtenverdrag regelen dat de opgebouwde Levensstandaard in de samenleving niet
verlaagd mag worden door machthebbers.
Om er voor te zorgen dat deze Mensenrechtenverdragen niet door machthebbers tegen het volk
worden gebruikt, bestaan het Folterverdrag of de artikelen Folteren in overige
Mensenrechtenverdragen.
Docenten hebben deze verdragen nooit juridisch ingezet – tegen het bestuur van een Onderwijsinstelling, de Ministers, de Besturen van Politieke partijen, de Lobbyclubs… om verslechtering van
Arbeidsomstandigheden te stoppen via de rechtbank. Of, om de gedragspatronen van burgers in
Nederland bij te sturen met behulp van recht.
Hierdoor is het Nederlandse Onderwijs verslechterd – ook internationaal beoordeeld -; Holland
zakt op ranglijsten.
Het Hollandse volk is juridisch lui, waardoor een chaos aan wetten – regelingen – aannames –
lobbyisten – machtsmisbruikers is ontstaan; nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld
voor het uitbouwen van Dictatuur NL.
Het Studie-Loopbaan-Loket maakt een einde aan deze praktijken, op voorwaarde dat de
Docenten zelf rechtlijniger en juridisch zakelijker gaan werken.
De Arbitrage-rechtbank met de ‘ik timmer je de bek dicht-procedure’, kapt delen overbodige
bureaucratie weg en dwingt de ‘criminele machtsmisbruiker in de bureaucratie tot een 100%
persoonlijkheidsverandering binnen 6 weken’.
Docenten hebben minder energie nodig om meer Eigen-effectiviteit te starten – genereren –
opeisen bij het parlement.
1.

597 Onderwijswetten moeten door elk individu – werkzaam in het Onderwijs – worden
geherinterpreteerd voor een vereenvoudigde bureaucratie gerealiseerd door de invoering van het
Studie-Loopbaan-Loket.

2.

Elk individu binnen een Onderwijs-instelling geeft aan welke taken voor de uitvoering van het
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Onderwijs – inherent aan het arbeidscontract van deze individu – kunnen worden vereenvoudigd
op welke wijze en voor welk doel.
3.

Op 1 januari2019 of eerder, moet de Onderwijsinstelling als Instituut een Studie-Loopbaan-Loket
Administratie Onderwijsinstelling rapport inleveren bij de Afdeling: Het Algemene budget
StudieLok van de Gemeente.
Op uiterlijk 1januari2020 moeten de Onderwijsinstellingen – StudieLoopbaanLoket – DUOgroep –
Onderwijsinspectie overeenstemming hebben bereikt over meer standaardisering van Onderwijsprocessen bij minder werkdruk en meer mensenrechten.
Passeer hiervoor het 100% criminele parlement… en kom zelf met een oplossing voor de
bureaucratische problemen in het Onderwijs.
Ik- IMP DésiréeElisabethStokkel – geef hiervoor toestemming.
De Rechtspraak is verplicht de Grondwet Republiek NL uit te voeren en het volk de
Arbitragerechtbank te geven.
Het volk is verplicht te leven en werken bij een zo eenvoudig mogelijke en goedkoop mogelijke
bureaucratie.
Wij werken hier aan een lichtere bureaucratie, niet aan een atoomoorlog.

4.

Onderwijs-instellingen bekostigen het tot stand komen van het StudieLoopbaanLoket
Administratie Onderwijsinstelling rapport….. uit hun bestaande budgetten voor de jaren 2017 +
2018 + 2019.

5.

Elke Onderwijsinstelling kan binnenshuis een Pilot starten voor het leveren van bewijs van
kwaliteits-bewaking voor het realiseren van vereenvoudiging van de Administratie
binnen de Onderwijsinstelling; binnen de eisen van de Grondwet Republiek NL en haar
Republiek-wetten.

1januari2020
moeten de Arbeidsomstandigheden in het Onderwijs zijn
verbeterd, met of zonder de medewerking
van het 100% criminele parlement in DenHaag.
Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door
DésiréeElisabethStokkel op 1mei2017.
En is opgestuurd aan:
Dictator MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander van het Ministerie van Algemene Zaken
– Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag, op 1mei2017.
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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