Wet Uitkering Basisinkomen Republiek NL
– WUBR2017 – Opruimwet 7
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 Uitkering Basisinkomen Republiek - WUBR2017 - Opruimwet 7 voor werklozen is
geschreven voor een Robot-economie.
Computers gaan elkaar instrueren in de nabije toekomst; het volk heeft in Boeren-verstand-taal
geschreven leesbare en toepasbare wetten nodig. Om de Robot ‘de Baas te kunnen blijven’.
In deze wet worden 5 systemen samengevoegd:
1. Bijstandsuitkering – Participatiewet

2.
3.
4.
5.
6.

AOW – Algemene Ouderdomswet
Kinderbijslag – Kinderbijslagwet
Kindgebondenbudget – Wet op Kindgebonden budget
Vakantiegeldregeling
Vele Belastingpercentages: Nettoloon wordt het standaard Rekenloon

Zeker 30% van de huidige bureaucratie verdwijnt.
Leven & werken wordt niet gratis, maar wel ROBOT-proof en daardoor goedkoper
Holland heeft op 1januari2020 een Categorie-economie / Budget-economie.
Wetten die niet worden samengevoegd in de WUBR2017:
1. Algemene Nabestaandenwet
2. Werkloosheids-wetten
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3.
4.
5.
6.

Ziekte-wetten ( WMO e.a.)
Belastingwetten
Participatiewet blijft deels bestaan
Wetten blijven deels bestaan tijdens de overgangsperiode tot 1 januari2020

De mens wordt er beter van, nu veel tijd – geld – energie niet meer geïnvesteerd hoeft te worden in
vechten tegen Lobby – Pestgedrag van de Overheid – Luie gewetensloze Rechters – Patser gedrag van
belangenbehartigers….. of ‘zoiets’.
Titel 1 Budget economie Republiek NL
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.
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.
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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.

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.

f)
g)

Voorkomen van een EU-oorlog met Rusland en Turkije.

h)

Probleem-oplossende internationale samenwerking.

Vereenvoudigen en goedkoper maken van bureaucratie.
Nederland Robot-proof maken.

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 Budget-economie / Categorie-economie
De economie Republiek NL is een Categorieën-economie, met budgetten voor elke categorie.
Het werken met percentages wordt zoveel mogelijk omgezet in ‘werken met Vaste Bedragen
binnen een budget’.
Een Criminele ROBOT bouwt grote platformen dankzij ‘de Economie is gebouwd in
Percentages’. Wil je dit type C-ROBOT beperken in vrijheid tot machtsmisbruik, werk je met
Vaste Bedragen binnen een Budget.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Belastingen worden omgezet in BI-toeslagen & te betalen Percentage Belasting
Arbitrage-recht-systeem
Parlementswetten bepalen nationale BI-inkomen en BI-toeslagen
Gemeente Belasting loket
Basis-inkomen – toeslagen – systeem
Belasting Categorieën Organisaties
Investeringsfondsen: mens & middelen onderbrengen in Openbare Categorieën (EU impact laag)
Loon wordt NettoBudgetloon
Overige
Dit alles in een Nederland dat LOSSER staat van de EU.
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Meer nieuwe wetten voor Republiek NL op
http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html
Doelen:
1. 30% minder bureaucratie; lees- & werkbare wetten produceren

2.

Meer transparantie en Referendum-recht voor lokale burger:

a)
3.
4.

a)
5.

Niet anoniem stemmen per computer maakt dit haalbaar & betaalbaar. Print-stem.

Burgers regelen zelf lokaal de Politiek – Recht voor hun 1-Persoons-toko, binnen de grenzen van
de parlementswetten.
Nuttig onderwijs van Peuterspeelzaal – Universiteit:
Recht – Pedagogiek – Survival invoegen vanaf Peuterspeelzaal.

Liegende media passeren voor ‘Security & Safety Do-try–this–at–home’.

Artikel 3 Starten met Basisinkomen RepubliekNL

1.

De Categorie-economie / Budget-economie moet 100% gerealiseerd zijn op 1januari2020.

2.

De InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel ondertekent deze wet; de wet wordt per
decreet ingevoerd.
Het volk kan deze wet bijschaven dankzij het Referendum-recht, vastgelegd in wetten voor
Republiek NL.
Alleen de door het volk Gekozen Minister President kan de definitieve nieuwe wetten voor
Republiek NL ondertekenen.
De Minister van Sociale Zaken mede ondertekent wetten gerelateerd aan het nieuwe Uitkering
Basisinkomen Republiek NL; deze Minister werkt samen met andere Departementen.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede ondertekent Algemene maatregelen
van bestuur, gelijktijdig met de Minister-President.

3.

Het college van Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente is verantwoordelijk voor
transformatie van deze nationale WUBR2017 naar Gemeente-verordeningen.
Voor de uitvoering van deze taak krijgt het volk Wet Gemeente Belastingloket Republiek NL –
WEGBEL2017-

4.

Wet Uitkering Basisinkomen Republiek NL – WUBR2017 – Opruimwet 7, staat naast de
bestaande Werkloosheidswetten en Ziektewetten; staat naast de Wet Arbeid Contract Republiek
– WACR2017 – .
Het Opruimen van meer dan 3000 wetten gerelateerd aan Uitkering – Arbeid – Ziekte kan alleen
worden getransformeerd tot 100 nieuwe wetten voor Republiek NL, op voorwaarde dat het volk
accepteert dat er tijdelijk oude systemen naast nieuwe systemen draaien. En het volk zelf bereid
is Arbitrage-rechtbank-proof nieuwe dossiers in de bureaucratie te bouwen.

5.

UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen beperkt zich tot het afhandelen van alle
zaken met betrekking tot arbeid. Het UWV berekent alle financiële zaken in het 1 dossier van
de burger voor Arbeid, maar het innen – uitbetalen van geldbedragen wordt uitgevoerd door het
Gemeente Belastingloket.
De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen zal de komende 2 jaar sterk
veranderen: de bureaucratie wordt aangepast aan het Arbitrage-rechtbank-systeem.
Binnen 2 jaar worden alle financiële zaken binnen het UWV overgebracht naar het Gemeente
Belastingloket, waar alle financiële zaken van alle inwoners van de Gemeente worden
samengebracht in 1 loket.

6.

Sociale Verzekeringsbank krijgt een volledig nieuwe taak; veel wetten die voor het Koninkrijk der
Nederlanden door de SVB zijn uitgevoerd worden getransformeerd tot de Wet Uitkering
Basisinkomen Republiek - WUBR2017 - toegespitst op het Arbitrage-rechtbank-systeem.
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De SVB zal taken met betrekking tot de Algemene Ouderdomswet niet meer hoeven uit te
voeren; tijd zal leren welke nieuwe taken hiervoor in de plaats komen.

7.

Inlichtingenbureau: De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voor het
Inlichtingenbureau – artikelen 63 + 64 – blijven voorlopig ongewijzigd. De praktijkervaring
Arbitrage-rechtbank-systeem zal de wet binnen 2 jaar bijwerken voor het Inlichtingenbureau.

8.

EU-richtlijnen / EEG-verordeningen worden voordat zij worden herijkt voor de
GrondwetRepubliekNL eerst herijkt in het VN-verdrag – Folterverdrag –
Mensenrechtenverdragen.
Alle EU-richtlijnen / EEG-verordeningen die niet uitvoerbaar zijn overeenkomstig de eisen van
het Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen ‘kunnen bij de Arbitrage-rechtbank vernietigd
worden’ op voorwaarde dat de partij die deze vernietiging eist een juridische constructie bouwt
en claimt die wel uitvoerbaar is bovenop de GrondwetRepubliekNL.

9.

Vrijwilligersvergoeding en Mantelzorgvoergoeding worden gelijkgeschaald in een nieuwe wet.

10. Basisinkomen = Sociaal Minimum inkomen aangevuld met BI-toeslagen; met Nettobudgetloon,
met Inkomen uit Vernmogen.

11. Basisinkomen Boddie: een persoon-gebonden inkomen voor elke burger in Nederland die voldoet
aan de Identiteitseisen en Veiligheidseisen van de GrondwetRepubliekNL.

12. Basisinkomen Voedsel – Kleding – Sociaal gedrag – Maatschappelijke plicht:
Dit is een bedrag aan geld dat elke burger geboren in Nederland ontvangt voor Voedsel –
Kleding – Sociaal-gedrag – Maatschappelijke plicht vanuit de Belastingpot.
De BI-mens krijgt dit bedrag uitbetaald vanaf de maand waarin deze persoon geboren is tot en
met de maand waarin de persoon overlijdt. Een BI-mens geboren in januari, krijgt het BIinkomen vanaf 1 januari; de BI-mens overleden in oktober, krijgt het BI-inkomen voor de
allerlaatste maand uitbetaald op 1november.
De Gemeente mag gezinnen – huishoudens in financiële nood ontstaan door vermissing van een
persoon of het overlijden van een persoon – , financieel assisteren door gebruik te maken van
de regeling BI-inkomen Onvoorziene Gebeurtenissen-toeslag.
Hiervoor schrijft de Gemeente een Gemeente-verordening; burgers kunnen alleen aanspraak
maken op deze vorm van extra BI-inkomen als zij de GrondwetRepubliekNL correct uitvoeren.
Burgers die geboren zijn voorafgaand aan 1maart2017 – de dag van inwerking treding van deze
wet – moeten voldoen aan de Identiteitseisen en Veiligheidseisen zoals vastgelegd in de
GrondwetRepubliekNL om aanspraak te kunnen maken op het Basisinkomen RepubliekNL.
Vreemdelingen – Asielzoekers kunnen alleen aanspraak maken op de Wet Uitkering
Basisinkomen Werklozen Republiek – WUBR2017 - wanneer zij voldoen aan alle eisen voor
Identiteit en Veiligheid zoals vastgelegd in de Grondwet Republiek NL plus de Vreemdelingenwet
InternationaalStrafhof RepubliekNL.
Asielzoekers die niet kunnen bewijzen dat zij in hun Thuisland rechtzaken zijn gestart tegen hun
Overheid – om fundamentele Grondrechten en Mensenrechten op te eisen – kunnen geen
aanspraak maken meer op Asiel-rechten.

13. Normbedragen Uitkering Basisinkomen: de bedragen die gelden als het laagste
Sociaal Minimum inkomen voor bepaalde categorieën personen, gebaseerd op gegevens van het
NIBUD – CBS.

14. Nettobudgetloon: het Rekenloon in de Budget-economie volgens de WEMLO2018 en CAOs.
15. Inkomens – Vermogens eisen WUBR2017:
1jan2020 moeten het Republiek Inkomenseisen - Vermogenseisen zijn afgestemd op de 100%
WUBR2017 bureaucratie. Tot aan die datum blijven de Koninkrijk NL Inkomens – Vermogens
eisen gehandhaafd, welke gelden voor Huurtoeslag en Belastingkwijtscheldin enz.
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Ik verwacht wel dat de Inkomensgrens voor Huurtoeslag – Woontoeslag als eerste wordt
verhoogd met 1000 – 2000 euro nu alle Aftrekpusten Belasting Schijf 1 vervallen.

16. Persoon: de burger die geregistreerd staat bij de Gemeente Administratie als zijnde Inwoner van
de Gemeente.

17. Kind:

Volwassenen – ouders of wettelijke verzorgers van een kind – beheren het Basisinkomen
van minderjarige het kind dat onder hun bevoegdheid valt.
Ouders of wettelijke verzorgers die het Basis-inkomen dat door de Gemeente wordt toegekend
aan een minderjarig kind, misbruiken voor andere goederen & diensten dan het kind nodig heeft,
worden door de Arbitrage-rechtbank 1 maal in de gelegenheid gesteld de fout te herstellen en
een oplossing voor gezinsproblemen te presenteren.
Ouders of wettelijke verzorgers betalen de Griffiekosten van 150 euro voor een gerechtelijke
uitspraak van de Arbitrage-rechtbank zelf.
Bepaalt de Griffier van de Arbitrage-rechtbank dat een Mediator het dossier moet behandelen,
betalen de ouders of wettelijke verzorgers van het kind de 150 euro kosten voor Mediation zelf.
Constateert de Gemeente of Jeugdzorg dat ouders of wettelijke verzorgers van een kind –
ondanks hun kwalijke registratie bij de Arbitrage-rechtbank toch het Basis-inkomen van het
kind voor zichzelf gebruiken en het kind verwaarlozen, volgt een Grondwetschending-procedure.
De ouders of wettelijke verzorgers van het kind krijgen dan 365 dagen Taakstraf of 1 jaar
Gevangenisstraf opgelegd.

18. Woonoord: alle leefvormen waar een burger tijdelijk of langdurig verblijft, anders dan het

huisadres waarop de burger staat ingeschreven volgens de Gemeente Afdeling Burgerzaken.
Gevangenis, Verpleeghuis, Kindertehuis, Gehandicapten-woonoord, Instituut.
Een Ziekenhuis is geen woonoord en kan geen aanspraak maken op een deel van het
Basisinkomen van personen die gebruik maken van het Ziekenhuis.
Het bedrag BI-inkomen verhuist mee met alle burgers betekent: een persoon die van een huis
met huishouden verhuist naar een Woonoord, betaalt aan dat Woonoord een deel van het bodygebonden BI-inkomen.
De Bewoner betaalt mee aan het budget van het Woonoord voor Voedsel voorziening – Kleding
Verzorging – activiteiten Sociaal Gedrag. Tabellen worden bij wet vastgelegd.

19. Een huis is een bij de Gemeente geregistreerde Wooneenheid waarop een Woonvergunning moet
worden aangevraagd bij de Gemeente, voor een Huurcontract of Koopcontract voor een woning.
Het puntenstelsel toegepast door de Huurcommissie bepaalt de Maximale Huur van de Sociale
Huurwoning.

20. Woontoeslag: vervangt Huurtoeslag en hypotheekrente-aftrek.
Woontoeslag wordt toegekend aan de Hoofdpersoon die het Huurcontract of Koopcontract heeft
ondertekend voor een Woonvergunning van de Gemeente.
Een persoon kan gedurende zijn of haar leven Woontoeslag aanvragen bij de Gemeente voor
een Huurcontract of Koopcontract bij de Gemeente; een burger kan geen meerdere
Woontoeslagen ontvangen op meerdere Huurcontracten of Koopcontracten.

21. Loon in de Categorie-economie / Budget-economie wordt opgebouwd vanaf het Nettoloon dat
aan de werknemer wordt uitbetaald. NettoBudgetloon.

Deze WURB2017 start vanaf de Fulltime-werkweek; werkt een persoon parttime, moeten alle
bedragen – premies – komende BI-toeslagen evenredig naar het aantal gewerkte uren worden
verwerkt.

22. Gemeente Belasting-loket: alle geldzaken worden voor alle burgers ondergebracht in de
Gemeente. Werk en Prive-geldzaken.
Op 1januari2020 moet dit de juridische realiteit voor het Volk zijn.
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1.
2.

De Gemeente stelt Gemeente-verordeningen op voor het toekennen van BI-toeslagen; het
parlement schrijft wetten voor categorieën kosten die in aanmerking komen voor een BItoeslag formule.
Parlement schrijft wetten voor het toekennen van BI-toeslagen en legt in een nationale wet
vast welke van deze geld bedragen - die een kado zijn aan het volk uit de Belastingpot –
moeten worden verwerkt binnen welke Belastingschijf, volgens welk systeem.
1. LET OP! De Begroting – het verdelen van de Parlements-begroting over de Gemeentenbegrotingen voor het BI-inkomen – is dus altijd een WET.
2. Voor de Doe-het-zelf Recht & Politiek 1-Persoons-toko is het duidelijker voor de
burger om te communiceren in termen van Wetten & Verdragen dan in termen van
Begrotingen.

Artikel 4 Wat is een huishouden? Personen die in een woning samenleven.
Een of meerdere personen leven samen in een Huurhuis voor Woonvergunning of Koophuis
voor Woonvergunning en komen in aanmerking voor BI-Boddie en BI-Woontoeslag.
Wetgeving voor Kamerhuurders met een Belasting-proof huurcontract blijft voorlopig
ongewijzigd; voor 1jan2020 moet de defintieve WUBR voor Kamerhuurders zijn ingericht.

1.

Bepalingen in deze wet, voor gelijkstelling personen:
a. echtgenoot: geregistreerde partner;
b. echtgenoten: geregistreerde partners;
c. huwelijk: geregistreerd partnerschap;
d. gehuwd: als partner geregistreerd;
e. gehuwde: als partner geregistreerde;
f. gehuwden: als partners geregistreerden;
g. echtscheiding: beëindiging van een geregistreerd partnerschap anders dan door de dood of
vermissing.

2.

Gehuwd – echtgenoot – bloedverwantschap: Bepalingen in deze wet:

a)

als gehuwd of als echtgenoot mede aangemerkt – de ongehuwde die met een ander een
gezamenlijke huishouding voert - tenzij het betreft een aanverwant in de eerste graad, een
bloedverwant in de eerste graad of een bloedverwant in de tweede graad indien er bij één
van de bloedverwanten in de tweede graad sprake is van zorgbehoefte;
Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt
mede verstaan een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde.
Onder bloedverwant in de eerste graad als bedoeld in het eerste lid, wordt mede verstaan
een meerderjarig stiefkind of een meerderjarig voormalig pleegkind van de ongehuwde.

b)

als ongehuwd mede aangemerkt – degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon
met wie hij gehuwd is -.

3.

Van een gezamenlijke huishouding is sprake indien twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde
woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een
bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins.

4.

Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval aanwezig geacht indien de belanghebbenden
hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en:
a) zij met elkaar gehuwd zijn geweest of in de periode van twee jaar voorafgaande aan de
aanvraag van WUBR2017 voor de verlening van bijstand als gehuwden zijn aangemerkt;
b) uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de
een door de ander;
c) zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een
geldend samenlevingscontract; of
d) zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die
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naar aard en strekking overeenkomt met de gezamenlijke huishouding, bedoeld in het derde
lid.
Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld welke registraties, en gedurende welk
tijdvak, in aanmerking worden genomen voor de toepassing van het vierde lid, onderdeel d.

5.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder een woning mede verstaan een
woonwagen of een woonschip.

Dit wetsartikel staat in alle wetten: AOW – Particiaptiewet… en is ongewijzigd.

Artikel 5 Wat is Budgetloon in de Categorie-economie Republiek NL?

1.

Budgetloon wordt opgebouwd vanaf het Nettoloon dat de Organisatie – Werkgever uitbetaalt aan
de Werknemer, vastgelegd in Tabellen en CAOs.
Vanaf 1jan2020 moet de financiële economie van RNL opgebouwd zijn vanaf het BI-inkomen in
de bureaucratie en NettoBudgetloon in het bedrijfsleven.
De Budget-economie start met rekenen bij het allerlaagste Sociaal Inkomen; daar bovenop
komen NettoBudgetloon en BI-toeslagen.
Er wordt zo min mogelijk met percentages gewerkt.

2.

Het NettominimumBudgetloon / NettobudgetCAOloon dient als startbedrag voor het berekenen
van het Brutominimumbudgetloon / BrutobudgetCAOloon.
Een Parlementswet bepaalt het Wettelijk Minimum NettoBudgetloon is en legt de Loonsubsidie
vast.
In de Collectieve Arbeidsovereenkomst staat het NettoBudgetloon:

Nettominimumbudgetloon.

NettoBudgetCAOloon voor hogere salarisschallen vastgelegd als startpunt voor het
berekenen van de te betalen Belasting, en ontstaat het BrutoBudgetCAOloon.

3.

De Organisatie – Werkgever betaalt belasting aan het Gemeente Belasting loket in de regio.
De Organisatie – Werkgever regelt alle bedrijfswetten bij de Lokale Gemeente, UWV en andere
Instituten, op bevel van een parlementswetten.
De Organisatie – Werkgever werkt zo veel mogelijk met Vaste Bedragen die worden betaald aan
het Gemeente Belasting loket.

4.

BI-donatie Werkgevers: Een Vast Bedrag dat de Organisatie – Werkgever doneert aan het
Gemeente Belasting loket voor een:
a) Werknemer: bedrag voor Studie-Loopbaan-Loket, bedrag voor Kinderopvang, bedrag voor
Overbodige Extra Luxe Pensioen-arrangementen, bedrag voor CAO-bepalingen.
Voorbeeld:
Een Vast Bedrag voor een Collectief Ontslag – het Sociaal plan – kan door de Werkgever
worden gestort in het persoons-gebonden Studie-Loopbaan-Loket.
Of, in BI-ziektetoeslag… voor een ‘werknemer met een Arbeidsbeperking’.
Of, in het Algemen Sociaal Plan budget bij het Gemeente Belastingloket, voor afhandelen van
alle zaken inherent aan de Organisatie die dit bedrag heeft gestort.

b)
c)
d)
e)
f)

Economische zaken in de regio
Milieuzaken in de regio
Sociale Zaken in de regio
Gezondheidszaken in de regio
Infrastuctuur zaken in de regio

LET OP!
BI-donaties die Werknemer-gebonden zijn, maken deel uit van de Arbeidsovereenkomst en CAO.
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Deze bedragen worden geregeld en schriftelijk vastgelegd tussen Gemeente Belasting loket –
UWV en Organisatie – Werkgever… en Vakbonden.
De ene sector doorstaat een crisis beter dan een andere sector.
BI-donaties die de regio ten goede komen, worden in het openbaar vastgelegd in een Gemeenteverordening.
Deze donaties komen het lokale volk ten goede en zijn openbaar.
Bedenk…
Holland staat LOSSER van de EU
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.eu.naast .
republieknlopruimwet.1.unarbitrationcommission..2016.pdf
Holland geeft 150 euro per jaar per volwassene aan de EU
voor het synchronisren van wetten & verdragen.
Holland stop 125 euro per jaar per volwassene in het NL-EU-Investeringsfonds,
waarmee wij andere landen steunen tijdens een Noodsituatie…,
via onze eigen Hollandse arbeidsmarkt & organisaties.
BI-donaties van Organisaties vallen samen met dit NL-EU-Investeringsfonds.
Het is dus wel handig om BI-donaties te categoriseren bij het Gemeente Belasting loket.

5.

Het Nettoloon – het allerlaagste NettoBudgetloon in NL – wordt vastgelegd in de
Wet Minimumloon en Loonsubsidie RepubliekNL – WEMLO2018 – .
Vanaf 1januari2018 gaat de WEMLO2018 in bedrijf,
ingevoerd per decreet door
InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel,
op 1maart2017.
WEMLO2018:

6.

Tabel WEMLO2108 in deze WUBR2017.

Het NettoBudgetloon – NettoBudgetCAOloon hogere salarisschalen –in de Collectieve
Arbeidsovereenkomst.

a)

CAOs worden gebouwd in termen van: Budget-economie, Nettobudgetloon –
NettominimumBudgetloon – NettoBudgetCAOloon – Brutominimumbudgetloon –
BrutoBudgetCAOloon – BI-donaties Vaste Bedragen aan het Gemeente Belasting loket
Units… enz…
Percentages worden zo min mogelijk toegepast.

b)

Vakantiegeld wetgeving vervalt; het Netto Minimumloon Koninkrijk NL en het
NettominimumBudgetloon / NettoBudgetCAO-loon worden verhoogd met het bedrag dat nu
Netto als Vakantiegeld in het Koninkrijk aan de burger wwordt uitbetaald.

c)

WEMLO2018
WEMLO2018
WEMLO2018
WEMLO2018

start met de Tabel NettominimumBudgetloon, inclusief Vakantiegeld.
start met de Bedrag korting Loonsubsidietabel.
vermeldt het standaard percentage Loonbelasting voor Werkgevers.
vermeldt het standaard percentage Werknemerspremie voor Werknemers.

d) Werkgevers betalen één percentage – één bedrag – aan Loonbelasting:
I. 30% over het NettoBudgetloon – vastlegd in WEMLO2018 en CAOs –.
Inderdaad, het Werkgeversplafond is WEG!
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II.

Eerst nadenken, en niet piepen zolang je dictatoren in parlement- rechtspraak –
media steunt bij liegen -treiteren – olteren -moorden.
UWV is verantwoordelijk voor differentiatie; verdelen van binnengekomen Loonbelasting
over BI-categorieën.

e) Werknemers betalen één percentage – één bedrag – aan Werknemerspremie
I. 10% over 30% Loonbelasting te betalen door de Werkgever – vastgelegd in WEMLO2018
en CAOs-.

f)

Loonopbouw: NettoBudgetloon + 30% Werkgevers Loonbelasting – 10% Werknemerspremie
+ CAO-loonarrangementen + parlementswet BI–toeslagen = Brutoloon werknemer in
Republiek NL.

Republiek NL stop met:
I. Heffingskortingen, werkbonussen, sectorpremies, wirwar premies ….. en de 100 andere
Belasting-kadootjes.
Voorbeeld:
Tot 1jan2020 kunnen Heffingskortingen tijdelijk op de Belastingaangifte blijven bestaan.
Na 1jan2020 moeten alle Heffingskortingen zijn omgezet in een BI-werkbonus voor
Werkenden in een Arbeidsovereenkomst, uitbetaald door het Gemeente Belastingloket.
Elk Belasting-kadootje wordt een BI-toeslag.

II.

Koopkracht instrument voor Parlement – Gemeente: Basisinkomen-toeslag, vastgelegd in
een parlements-wet.

III. Wirwar aan uitkeringen, vaag Minimabeleid, belastinggeld verspillen aan politieke NEPliefde rond Inkomensbeleid voor de burger.
Het in stand houden van Armoedebestrijding.
7.

Loonsubsidie bestaat uit 2 categorieën:
a) Werknemer Loonsubsidie Jaar 1:
I. Organisatie - Werkgever krijgt 50% Loonsubsidie = Bedrag korting WEMLO2018:
NettominimumBudgetloon halveert in administratie.
NettobudgetCAO-loon wordt vermindert met het bedrag voor 50% Loonsubsidie zoals
vestgelegd in WEMLO2018.
Werkgever betaalt: NettobudgetCAO-loon – 50% Loonsubsidie bedrag WEMLO2018
x 30% Loonbelasting – 10% Werknemerspremie over 30% Loonbelasting + CAOarrangementen + WACR2017, is 3 maanden Gratis Loon
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.arbeid.contract.republiek.nl.wacr2017.opruim
wet.5.pdf
WACR2017 gaat uit van 3 – 6 – 9 maanden Gratis Brutoloon uit te betalen door
Werkgever aan Werknemer bij ontslag uit Arbeidsover voor Onbepaalde tijd.
WACR2017 telt niet mee als Inkomen voor Inkomenseisen – Vermogenseisen.
Ontslagtermijnen WACR2017 worden per CAO vastgelegd.
WACR2017 Gratis Brutoloon = fase 1
WACR2017 Gratis Nettoloon = fase 2, en verwacht ik pas op 1jan 2019/2020

II.

Werkgever betekent 30% Loonbelasting over NettoBudgetloon, na vermindering met
Bedrag korting WEMLO2018 voor Loonsubsidie.

III. Werknemer betaalt 10% Werknemerspremie over 30% Loonbelasting te betalen door
Werkgever – aan de Werkgever.
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IV.
b)

Werknemer Loonsubsidie Jaar 2, voor de duur van de Arbeidsovereenkomst.

I.
II.
III.

8.

Organisatie – Werkgever krijgt 25% Loonsubsidie in WEMLO2018 beldrag korting.
NettobudgetCaoloon verminderen met het Bedrag korting 25% bedrag uit de
WEMLO2018 tabel, in de administratie.
Werkgever betaalt 30% Loonbelasting over 100% NettoBudgetloon / NettobudgetCAOloon – Bedrag korting Loonsubsidie 25% WEMLO2018.
Werknemer betaalt 10% Werknemerspremie over 30% Loonbelasting te betalen door
Werkgever aan de Werkgever.

c)

Alle bestaande vormen van Loonsubsidie Koninkrijk NL vervallen op 1jan2018.

d)

NIET Klagen! Er komt veel geld vrij uit niet meer Lobbyen – niet meer debatteren in
parlement – over Loonsubsidie taalspelletjes.
Loonadministratie is veel goedkoper.

e)

Loonwaarde: Voorwaarden voor het ontvangen van Loonsubsidie kunnen niet even snel in
deze wet worden gewijzigd. Voorwaarde uit Koninkrijk NL wetten blijven gehandhaafd voor
2017/2018, tenzij de Overheid op kortere termijn de voorwaarden Loonsubsidie kan
vereenvoudigen. Het nieuwe financiele systeem ligt er nu. CAOs moeten worden aangepast.

Alle Arbeidswetten – Belastingwetten – Collectieve Arbeidsovereenkomsten –
Gemeente verordeningen – en andere zaken – moeten worden herschreven voor
Republiek NL. Loonadministratie ROBOT-proof en BREXIT-proof.

a)
b)
c)

9.

CAOs vullen deze Bodem Loonsubsidie aan met studie – en andere zaken –.

NettoBudgetloon als startpunt voor rekenmodel.
13e maand loon blijft bestaan.
CAO legt extra belonings-vormen vast, in de vorm van Toeslagen bovenop het
NettoBudgetloon; komende jaren wordt helder Hoeveel goedkoper de Loonadministratie is
voor Organisaties.

Belastingaangifte: Ik verwacht dat de Belastingaangifte over jaar 2018/2019 het nieuwe Loon
opbouw systeem kan aanbieden aan de burger.

Artikel 6 Wet Minimumloon RepubliekNL – WEMLO2018 –

TABEL WEMLO2018 Wet Minimumloon en Loonsubsidie Republiek NL.
NettominimumBudgetloon:
Voor het berekenen 30% Loonbelasting te betalen door Werkgever aan Gemeente Belastingloket.
Voor het berekenen 10% Werknemerspremie over de 30% Loonbelasting premielasten voor Werkgever
- te betalen door Werknemer aan Werkgever.
Loonsubsidie: percentage en bedrag dat Organisatie – Werkgever ontvangt aan korting op Wettelijk
NettominimuimBudgetloon / NettobudgetCAO-loon.
NettominimumBudgetloon:
In Loonsubsidie Jaar 1 krijgt de Werkgever 50% korting op het WEMLO2018 NettoBudget
maandloon;
Bedragen in de WEMLO2018 tabel, worden ook gebruikt voor het berekenen van Loonsubsidie over
NettobudgetCAO-loon.
Werkgever betaalt 30% Loonsubsidie over verlaagd NettominimuimBudgetloon / NettobudgetCAO-loon.
Werknemer betaalt 10% Werknemerspremie te berekenen over 30% Loonbelasting te betalen door
Werkgever - aan de Werkgever.
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Loonsubsidie Jaar 2 en volgende jaren: de Werkgever krijgt 25% korting op het WEMLO2018
NettoBudgetmaandloon, voor de duur van het Arbeidscontract:
Bedragen in de WEMLO2018 tabel 25% Bedrag korting worden ook gebruikt voor het berekenen van
Loonsubsidie over NettobudgetCAOloon.
Voorbeeld:
Oudere werknemer krijgt Loonsubsidie 25% WEMLO2018 Bedrag korting over
NettoBudgetCAO-loon van 5000 euro per maand.
NettoBudgetCAO-loon:
25% WEMLO2018 Bedrag korting 23 jaar:
Verlaagd Nettoloon:

5000
4504550 euro per maand

30% Loonbelasting Werkgever = 30% x 4550 = 1365,00
10% Werknemerspremie = 10% x 1365 =
136,50Werkgever betaalt Gemeente Belastingloket
1228,50
Vakantiegeld-wetten Koninkrijk NL zijn vervallen: Nettoloon is inclusief Vakantiegeld.
Vergeet BI-Boddie 400 euro Belasting Schijf 1 niet.
Het Wettelijk Minimum Budgetloon voor 23 jaar en ouder: 1800 + 400.
Zonder Belasting betalen in Belasting Schijf 1, zonder Aftrekposten Schijf 1.
Leeftijd

Nettobudget
maandloon
bij 36-urige
werkweek

Loonsubsidie Jaar 1
50% maandloon bij
36-urige werkweek
Bedrag korting

Loonsubsidie Jaar 2
e.v. 25% maandloon
bij 36-urige
werkweek
Bedrag korting

23 jaar

1800 euro

900 euro

450

22 jaar

1600 euro

800 euro

400

21 jaar

1400 euro

700 euro

350

20 jaar

1200 euro

600 euro

300

19 jaar

1000 euro

500 euro

250

18 jaar

900 euro

450 euro

225

17 jaar

800 euro

400 euro

200

16 jaar

700 euro

350 euro

175

15 jaar

600 euro

300 euro

150

Niet Klagen:
Nu verspillen Werkgevers veel geld aan het optuigen en in stand houden van vele soorten Loonsubsidie.
Loonsubsidie vanaf Jaar 2 wordt voor de duur van de Arbeidsovereenkomst.
Sectorpremies vervallen in Republiek NL.

Artikel 7

1.

Social Minimum inkomen = Uitkering Basisinkomen

Wet Uitkering Basisinkomen Republiek NL – WURB2017 – start een nieuw systeem
voor burgers die leven op het allerlaagste Bijstandsuitkering – Wet Minimumloon –
AOW ; het Particuliere burger inkomen in Nederland.
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a)

Het verschil tussen Bijstandsuitkering en AOW vervalt.
Vermogenseisen die nu gelden voor het verkrijgen van de Bijstandsuitkering Participatiewet,
gelden voor alle burgers in alle leeftijdcategorieën; deze eisen blijven voorlopig
gehandhaafd. Deze eisen worden door de Overheid ondergebracht bij deze WUBR2017.
Inkomens – Vermogenseisen die nu gelden voor het verkrijgen van AOW worden gelijk
geschaald met de Vermogenseisen van de Bijstandsuitkering Participatiewet.

2.

b)

De AOW verdwijnt totaal; elke burger ontvangt vanaf 65 jaar het BI-inkomen.

c)

Woontoeslag: BI-Boddie wordt wel / of niet aangevuld met Woontoeslag; wordt bepaald
door de hoogte van het Inkomen – Vermogen.
1. De Inkomens – Vermogens eisen die gelden voor Huurtoeslag Koninkrijk NL gelden ook
voor het toekennen van Woontoeslag Huurcontract voor Huurhuis Woonvergunning.
2. Voorwaarden die nu gelden voor Kwijtscheldingen Belasting, worden aangepast aan
Budget-economie voor 1jan2020.

d)

De Pensioenleeftijd is standaard 65 jaar.
CAOs voorzien in Pensioen-arrangementen voor Zware beroepen en Energieke 55plussers, 60-plussers, 65-plussers.

e)

Zijn CAOs te duur voor de Rijksbegroting, komt er een parlementswet met een BItoeslag / BI-donatiebepaling, welke wordt uitgevoerd bovenop de CAO.

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

De WW blijft bestaan
Ziekte-wetten blijven bestaan
Vakantiegeld vervalt; Minimumloon en CAO-loon worden verhoogd.
Kinderbijslag vervalt
Kindgebondenbudget vervalt
Kinderopvangregeling blijft bestaan
Studiefinanciering wordt BI-Boddie + BI-lening-studie + Organistatie donatie StudieLoopbaan-Loket

Belastingdienst:
Over het Basisinkomen en Verzamelinkomen tot en met Schijf 1, betalen Particuliere
burgers geen Inkomstenbelasting; er zijn ook geen aftrekposten waarvan zij gebruik
kunnen maken bij de Belastingaangifte.
a) Inkomenbelasting 2017: Schijf 1 Bruto jaarinkomen van 0 – 19.981 euro = 0 %

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Alle aftrekposten vervallen voor deze categorie personen.
Alle Heffingskortingen vervallen voor Belastingschijf 1 = inkomen tot en met 19.981 euro.
Alle Werkbonussen vervallen voor Belastingschijf 1 = inkomen tot en met 19.981 euro.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting vervalt voor Belastingschijf 1 = inkomen tot en met
19.981 euro.
Alleenstaande ouderkorting vervalt.
Jongerengehandicapten korting wordt een BI-ziekte-toeslag.
Aftrek studiekosten vervalt; wordt Studie-Loopbaan-Loket budget.
Zoveel mogelijk aftrekposten voor Inkomstenbelasting worden omgezet in een BI-toeslag,
voor alle Belasting Schijven.
Voor 1jan2020 moeten alle kortingen op de Belastingaangifte zijn omgezet in een BI-toeslag.
Verderop in deze WUBR2017!
Parlement – Provincie – Gemeente werken met de Categorie-economie:
Basisinkomen, aangevuld met BI-toeslagen.
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BI-inkomen Boddie: 400 euro per maand, voor elke Individuele burger
wordt eenmaal per drie jaar bijgesteld.
BI-koopkracht-reparatie en andere BI-toeslagen zijn een Inkomens-instrument.
Nieuwe BI-toeslagen kunnen jaarlijks door het parlement
per wet worden toegevoegd.
Nu hoor ik het parlement alweer blaten:
‘Dan krijgen werklozen een hoger inkomen dan werkenden’.

‘Je kan niet iedereen hetzelfde kadootje geven uit de Belastingpot’.
Dit valt wel mee!
Elke burger krijgt BI-Boddie 400 euro op de bankrekening bijgeschreven.
Werkenden krijgen vanaf 1jan2020 een BI-werkbonus.
Het verschil tussen inkomen voor Werklozen – Werkenden
wordt beter zichtbaar en beter bestuurbaar.
‘Iedereen hetzelfde kadootje geven uit de Belastingpot,
is de economie bouwen zoals gestart is in de Mensenrechteverdragen’.
Het kan wel!
Geld kan uit Kakelen & Treiteren worden gehaald
voor herinvestering in ‘Verplicht Fairtrade leven & werken….’.

Huidige desillusie:
Bijstand + AOW ontvangen Bijzondere Bijstand
Werkenden ontvangen Voorlopige Teruggaaf Belastingen
In de praktijk ontvangen Bijstand + AOW bijna geen Voorlopige Teruggaaf,
waardoor zij weinig Aftrekposten hebben.
Minima kunnen nu Bijzondere bijstand bij Gemeente aanvragen bovenop Minimumloon
uit arbeid + aftrekposten + heffingskortingen Belastingaangifte
Wij hebben in het Koninkrijk 11 systemen:
Bijstand + AOW + Werk minimumloon voor Bijzondere bijstand + CAO loon +
WW + Ziektewet + Huurtoeslag + Hypotheekrente aftrek + Kinderbijslag +
Kindgebondenbudget + Studiefinanciering
Plus een ingewikkeld Aftrekposten-systeem bij de Belastingaangifte.
Plus een zeer overbodig – duur Vakantiegeld verwerkings-systeem.

Wij hebben in Republiek NL 7 systemen:
BI-inkomen, plus toeslagen + Werk Minimumloon / Loonsubsidie + CAO loon + WW +
Ziektewet + Woontoeslag + Studie-Loopbaan-Loket
Burgers gaan voor al hun Geldzaken naar lokale Organisaties in het dorp – stad;
het Gemeente Belasting-loket in de regio.
De administratie voor de Particuliere burger
wordt beter hanteerbaar – goedkoper.
Burgers hebben meer Lokaal Referendum-recht
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voor het bijsturen van wetten & verdragen
(Hebben de Ieren – Engelsen – Schotten – Zwitsers ook; handig voor BREXIT)

Voor de Zakelijke Belastingbetaler wordt:
Lobby kleiner – korter durend – goedkoper
Administratie sterk vereenvoudigd – goedkoper
Ziektewet goedkoper uitvoerbaar, ondanks dwang
Personeel inhuren / ontslaan eenvoudiger, ondanks Boete MAOV
Ondernemen is beter verwerkbaar in de regio
In het Koninkrijk NL is Inkomstenbelasting voor 100% Werklozen en Werkende Minima Schijf 1
niet meer dan een systeem binnen het Belastingstelsel voor het rondpompen van geld van het
ene potje naar het andere.
De Belastingaangifte suggereert ‘dat deze groep Schijf 1 burgers wel aftrekposten kan benutten
na Inkomstenbelasting betaling’, maar in de praktijk kan je niets of zeer weinig aftrekken als
100% Werkloze – Werkende Minima, doordat je te weinig belasting betaalt; of de werkgever
betaalt te weinig belasting voor de werknemer.
Jeugdwerknemers krijgen wel Inkomstenbelasting terug van de Belastingdienst.
Voor hen geldt nu een iets hoger Wettelijk Minimumloon, zonder Belasting teruggaaf, naast BIboddie 400 euro.
Alleen de Software-bouwer die werkt voor de Belastingdienst wordt er financieel rijker door.
Hoeveel miljard Weggegooid Geld heeft dit gekost?
Belastingaangifte in verbouwing

3.

Alle Particuliere burgers die geen Arbeidsovereenkomst hebben afgesloten, ontvangen een
Basisinkomen; er bestaan Koopkrachtverschillen tussen huishoudens doordat er verschillende
wetten bestaan voor verschillende Categorieën burgers, voor het uitbetalen van Basis-inkomentoeslagen.
Alle Particuliere burgers die wel een Arbeidsovereenkomst hebben afgesloten, ontvangen een
Basis-inkomen Boddie, aangevuld met BI-Woontoeslag en / of andere BI-toeslagen, zodra de
persoon aan de voorwaarden voldoet.
Alle Particuliere burgers – wel / geen Arbeidsovereenkomst – betalen geen Belasting meer in
Belasting Schijf 1; Belasting betalen begint vanaf Schijf 2…
Aftrekposten zijn nog tijdelijk verwerkbaar vanaf Schijf 2, totdat de Categorie-economie
gebouwd en volledig bruikbaar is op uiterlijk 1januari2020.
In de Budget-economie wordt de Belastingaangifte een optelsom van BI-inkomen + BI-toeslagen
+ Loon uit arbeid + Inkomen uit vermogen.
Meer Belasting betalen noodzakelijk voor Rijksbegroting?
Dan in parlementswet vastleggen:
een Vast Bedrag voor een Betaling Belasting aan het Gemeente Belasting loket.

a)
b)
c)
d)

De Particuliere burger
3 Belastingaangifte.
De Particuliere burger
posten.
De Particuliere burger
= 40,8%
De Particuliere burger

heeft ‘inkomen zonder Arbeidsovereenkomst’: zie Box 1, Box 2 of Box
heeft een Verzamelinkomen: Basis-inkomen en Inkomen Andere
betaalt Inkomstenbelasting vanaf Schijf 2 = 19.982 t/m € 33.790 euro
betaalt Inkomstenbelasting vanaf Schijf 3 = 33.791 t/m € 67.071 euro
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e)
4.

= 40,8%
De Particuliere burger betaalt Inkomstenbelasting vanaf Schijf 4 =

67.072 euro = 52%

Het Aangifte formulier Belastingen over 2018:

a)
b)
c)

d)

De Belastingdienst moet weten ‘wie, welk bedrag aan geld, waarvoor ontvangt’; en ‘welke
organisatie, welk bedrag aan wie uitbetaalt, waarvoor’.
Alle Aftrekposten voor Belasting Schijf 1 vervallen of worden omgezet in een BI-toeslag
formule.
Hypotheek-rente-afrek vervalt.
Overige Aftrekposten inherent aan Koopcontract Woning verhuizen naar Belasting Schijf 2.
Vanaf 1jan2020 zijn deze Woning Aftrekposten omgezet in een BI-toeslag bij het Gemeente
Belasting loket.
Alle Aftrekposten voor Belasting Schijven 2, 3, en 4 van het Klassieke Belasting-systeem
blijven voorlopig – tot 1jan2020 – gehandhaafd voor de Belasting betaler vanaf Schijf 2
= 19.982 t/m € 33.790 euro = 40,8% Arftreposten worden gaandeweg wel omgezet in BItoeslagen die worden uitbetaald door het Gemeente Belastingloket.

Ondernemers klagen …, klagen… over zware – dure administratie.
Maar zij zijn wel degenen die criminele parlementsleden in hun arbeidscontract houden
en samen met hen een chaos aan Arbeidswetten en Belastingwetten produceren.
Vergeet niet
Wij leven nu in de nieuwe Rechtstaat Republiek NL;
Elke burger is grondwettelijk verplicht
een Probleem-oplossing voor conflict-beëindiging
bij de Arbitrage-rechtbank te presenteren.
Deze vorm van Maatschappij plicht voor elke burger,
vereenvoudigt de transformatie van Belastingsysteem Koninkrijk NL naar Republiek NL.
Ondernemers die het nu al goed doen…blijven het goed doen.
Ondernemers die nu nog treiteren, zullen hun gedrag positief wijzigen.
Werknemers / burgers moeten en kunnen meer zelf doen = Lobby passeren.

5.

WUBR2017: Uitkering Basisinkomen bestaat uit 2 systemen:

a)

Basisinkomen Boddie: een persoons-gebonden bedrag dat vanaf de allereerste
geboortedag tot en met de allerlaatste dag dat de persoon in leven is wordt uitbetaalt voor
voedsel – kleding – sociaal gedrag – solliciteren of andere maatschappelijke plichten.

1.

BI-Boddie wordt door de Gemeente uitbetaald aan elk persoon in Nederland die voldoet
aan de Identiteitseisen en Veiligheidseisen volgens de GrondwetRepubliek Nederland,
plus nieuwe Republiekswetten.

2.

BI-Boddie is een geldbedrag waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het parlement;
het parlement hanteert standaard bedragen aangereikt door de NIBUD en CBS.
Het parlement kiest een BI-Boddie bedrag en stelt dit voor een periode van drie jaar
vast; BI-Boddie wordt zo min mogelijk als politiek inkomens-instrument gebruikt door
het parlement.
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3.

BI-Boddie is een geldbedrag vastgesteld door het parlement; de hoogte van dit bedrag is
voor elk persoon in Nederland gelijk; voor werklozen – werkenden – kinderen –
studenten – ouderen – gevangenen – zieken – anderen.

4.

BI-Boddie mag niet worden gebruikt voor het afbetalen van schulden – Loonbeslag.

5.

BI-Boddie is een bedrag van 400 euro per persoon per maand in 2017
BI-Boddie wordt uitbetaald aan elke volwassene in Nederland die voldoet een
Identiteitseisen – Veiligheidseisen zoals vastgelegd in de Grondwetrepubliek NL
plus aanvullende nieuwe Republiekswetten.
Hier staat: buitenlanders die niet aan Identiteitseisen – Veiligheidseisen
voldoen ontvangen geen BI-Boddie.

6.

BI-boddie wordt voelbaar voor elke burger, in de Belastingaangifte vanaf
Belasting Schijf 2. Over Schijf 1 betaalt niemand Belasting en zijn er ook geen
Aftrekposten.
Vervallen rechten, zijn het recht op:
I. Bijstand – AOW: Participatiewet / Algemene Ouderdomswet Koninkrijk NL, wanneer
deze niet aansluiten op de Wet Uitkering Basisinkomen Republiek NL – WUBR2017en andere Republiekswetten.
II. Kinderbijslag

III. Kindgebonden budget
IV. Aftrekposten Belasting Schijf 1
Verplichtingen zijn:
V. Huurtoeslag en Hypotheekrente-aftrek worden omgezet in Woontoeslag

VI. Aanvaarden komende opbouw van BI-toeslagen-systeem
VII. Arbitrage-rechtsysteem bouwen in elk dossier van elke Individuele burger
b)

Basisinkomen Toeslagen: het Basisinkomen (BI) wordt aangevuld met verschillende
Toeslagen:
1. BI-Woontoeslag

2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.

BI-Koopkracht-toeslag
BI-Ziekte-toeslag
BI-Nabestaanden-toeslag
BI-Onverziene gebeurtenissen-toeslag
BI-Lening-toeslag
Nieuwe BI-Categorie – toeslag – Parlementswetten

BI-inkomen Boddie en toeslagen:
Normbedragen voor personen van 18 jaar en ouder, Sociaal Minimum Uitkering
Basisinkomen Huishouden 2017, bij 100% Werkloosheid:

a)

Normbedrag 1-persoons huishouden: 1500 euro per maand, al in.

1.
2.
3.

400,00 voor BI-Boddie: Voedsel – Kleding – Sociaal gedrag – Maatschappij plicht
300,00 voor BI-Woontoeslag; hiervoor gelden voorwaarden
800,00 voor BI-Koopkracht-reparatie
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Een burger van 18 jaar en ouder die zelfstandig woont op een Woonvergunning –
zonder of met Arbeidscontract – , kan nooit een lager inkomen ontvangen dan 1200
euro per maand. 400 + 800 = 1200
Om voor een hoger inkomen in aanmerking te komen moet er: Woontoeslag worden
toegevoegd, worden gewerkt, of moeten er WW – Ziekte wetten in werking treden.
De Vrijwilligersvergoeding van 150 euro per maand of 1500 euro per jaar verhoogt het
inkomen.
BI-Sociaal Minimum 1-persoon = 12 x 1500 euro = 18.000 euro.
Vrijwilligersvergoeding
1.500 euro.
Totaal Verzamelinkomen voor Belasting = 19.500.
Belasting Schijf 1 heeft norm inkomen van 19.981 grens.
Een AOW-er die 65 jaar wordt en geen recht heeft op BI-Woontoeslag ontvangt
1200 euro per maand; zonder aftrekposten op de Belastingaangifte tot een
inkomen van 19.981 euro voor 2017.
BI-Sociaal minimum 1-persoon = 12 x 1500 euro = 18.000 euro.
Pensioen 2500 euro per maand = 12 x 2500 euro = 30.000 euro.
Vrijwilligersvergoeding 1500 euro per jaar
1.500 euro.
Verzamelinkomen 2017 voor Belasting = 49.500 euro.
Belasting Schijf 1 = 19.981 = 0% belasting betalen. Geen Aftrekposten.
Belasting Schijf 2 = 19.982 – 33.791 = 40.8 % belasting betalen. Wel Aftrekposten.
Belasting Schijf 3 = 33,791 – 67.072 = 40.8% belasting betalen. Wel Aftrekposten.
Schijf 1 = 0 euro
Schijf 2 = 13.809 euro x 40.8% = Aftrekposten verminderen = ? te betalen belasting
Schijf 3 = 15.709 euro x 40.8% = Aftrekposten verminderen = ? te betalen belasting
Een BI-lening kan het inkomen óók verhogen; maar… een lening is een lening.. en
moet worden terugbetaald aan de Gemeente. AU.
LET OP!
Een persoon die 18 jaar of ouder is en op kamers woont, krijgt geen BI-Woontoeslag.
Deze persoon kan wel voor de BI-Onverziene gebeurtenissen-toeslag in aanmerking
komen; voorwaarden vastgelegd in Parlements-wetten en Gemeente-verordeningen.

b)

Normbedrag 2-persoons huishouden: 1900 euro per maand, al in.

1.
2.
3.
4.

400,00

voor BI-Boddie: Voedsel – Kleding – Sociaal gedrag – Maatschappij plicht

400,00

voor BI-Boddie: Voedsel – Kleding – Sociaal gedrag – Maatschappij plicht

300,00

voor BI-Woontoeslag; hiervoor gelden voorwaarden

800,00

voor BI-Koopkracht-reparatie; voorwaarden gelden

Twee burgers die samenwonen, kunnen nooit een lager inkomen ontvangen dan
1600 euro per maand uit de Belastingpot.
AOW-ers die 65 jaar worden en geen recht hebben op BI-woontoeslag ontvangen
het Minimumbedrag van 1600 euro voor 2 personen, per maand; zonder
aftrekposten op de Belastingaangifte, tot een Verzamel jaarinkomen van 19.981
euro voor 2017.
Plus: Overige BI-toeslagen, zodra een persoon hierop recht heeft.
Voorbeeld:
BI- Sociaal minimum 2 personen zonder BI-Woontoeslag, zonder Vrijwilligersvergoeding:
met pensioen van 800 euro per maand.
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12 x 1600 euro per maand = 19.200 euro
Pensioen 12 x 800 =
7.200 euro
Verzamelinkomen 2017:
26.400 euro
Belasting Schijf 1 = 19.981 euro = 0% belasting betalen. Schijf 1 geen Aftrekposten.
Belasting Schijf 2 = 6.419 euro = 40.8 % belasting betalen. Schijf 2 wel Aftrekposten.
AOW-ers die ook nog recht hebben op BI-Woontoeslag ontvangen:
12 x 1600 =
19.200 euro
12 x 300 euro =
3.600 euro
Verzamelinkomen 2017: 22.800 euro
Plus: Overige BI-toeslagen, zoals BI-Ziektekosten
Zij maken gebruik van Aftrekposten vanaf Schijf 2.

c)

Normbedrag 3-persoons of meer personen huishouden: 2300 euro per maand +
400 euro voor elk persoon meer
1. 400,00 voor BI-Boddie: Voedsel – Kleding – Sociaal gedrag – Maatschappij-plicht.

2.
3.

BI-woontoeslag; hiervoor gelden voorwaarden.
800,00 voor BI-koopkracht-reparatie; hiervoor gelden voorwarden.

Drie personen die samenwonen, kunnen nooit een lager inkomen ontvangen dan
2300 euro per maand, naast Pensioen.
AOW-ers die 65 jaar oud worden – en met drie personen een huishouden vormen –
ontvangen gezamenlijk 2000 euro BI-inkomen, wanneer zij geen recht hebben op BIWoontoeslag.
Zonder aftrekposten op de Belastingaangifte tot een inkomen van 19.981 euro in 2017.
Voor elk persoon meer in het huishouden, stijgt het gezamenlijk inkomen met 400 euro BIBoddie. Huishouden = eenheid geregistreerd bij de Gemeente Administratie op een
Huurcontract of Koopcontract voor Woonvergunning.
Inkomenseisen – Vermogens eisen zoals nu vastgelegd in de Participatiewet gelden voor
deze groep personen onder de WUBR2017.

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Vakantiegeld regeling = vervallen

m)

Pensioenleeftijd standaard 65 jaar

Bijzondere Bijstand Sociale Activering = vervallen
Scholieren Bijzondere Bijstand = vervallen
Inkomenstoeslag voor Langdurig werklozen = vervallen
Huurtoeslag = vervallen
Zorgtoeslag = wordt BI-Ziekte-toeslag
Kinderbijslag = vervallen
Kindgebondenbudget = vervallen
Studiefinanciering = BI-Boddie + BI-lening-studie

Extra BI-toeslagen voor:
1. BI-Ziekte-toeslag voor Langdurig zieken

2.
3.
4.
n)

BI-Nabestaanden-toeslag
BI-Onverziene gebeurtenissen-toeslag
BI-Lening-toeslag

Ontvangen Alimentatie van een persoon, wordt verrekend met BI-koopkracht-reparatie.
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Ontvangen Vermogen van een persoon, wordt verrekend met BI-koopkracht-reparatie.
Inkomenseisen en Vermogenseisen Koninkrijk NL wetten, blijven voorlopig gehandhaafd,
totdat NL een 100% Budget-economie is op 1jan2020.
Wat gebeurt hier?
Al het Belastinggeld dat wordt verspild aan in leven houden van een enorme stapel onleesbare
en onwerkbare wetten in de bureaucratie – parlement, wordt nu omgezet in een ROBOT-proof
betalingssysteem. Politieke manipulaties zijn verwijderd uit de Werklozen-wereld.
Zolang Holland nog geen volledig Budget-economie is, zijn er tijdens de transformatie altijd
huishoudens ‘die het iets slechter of iets beter hebben’.
In de praktijk zal het probleem wel meevallen, doordat Aftrekposten Belastingaangifte worden
omgezet in Vaste Bedragen BI-toeslagen.

7.

Het Basis-inkomen Woontoeslag wordt uitbetaald:

a)

Per huis: aan de Hoofdbewoner van een Huurcontract of Koopcontract voor een woning –
voor een Woonvergunning – ;
1. Woontoeslag wordt uitbetaald aan elk persoon vanaf 18jaar, die voldoet aan de Woon
eisen – Inkomenseisen – Vermogenseisen in de wet vastgelegd.
Voorwaarden die nu gelden voor het toekennen van Huurtoeslag Koninkrijk NL worden
toegepast voor het bepalen Woontoeslag Republiek NL.
Voorwaarden worden voor Bijstandsmensen – AOWers gelijk geschaald, binnen de
Participatiewet onder de WUBR2017.

2.

Een persoon kan maximaal één huis aanmelden bij de Gemeente voor Woontoeslag.
De persoon die Woontoeslag aanvraagt moet persoonlijk in het huis wonen, waarvoor de
Woontoeslag wordt uitbetaald.

3.

Een persoon kan niet in meerdere Gemeenten Woontoeslag aanvragen voor een woning
of meerdere woningen.

4.

Woontoeslag is voor 2017 een bedrag van 300 euro.
Woontoeslag is een bedrag van 300 euro
welke voor een periode van drie jaar is vastgesteld door het parlement.
Rust in de bureaucratie….

5.

Een persoon die Woontoeslag aanvraagt, overhandigt een kopie van het Huurcontract of
Koopcontract voor Woonvergunning aan de Gemeente.

6.

Woontoeslag vervangt Huurtoeslag en Hypotheekrente-aftrek.
Woontoeslag mag niet worden uitbetaald aan personen die ook Huurtoeslag of
Hypotheekrente-aftrek ontvangen.

7.

De voorwaarden die nu in Koninkrijk NL gelden voor het ontvangen van Huurtoeslag
blijven gehandhaafd voor het toekennen van Woontoeslag, met dit verschil ‘dat elke
Huurder of Koper hetzelfde bedrag aan Woontoeslag ontvangt, 300 euro per maand’.

8.

Een persoon die een Arbeidsovereenkomst verliest en deze WUBR2017 moet combineren
met Werkloosheid-wetten en Ziektewetten voor het verkrijgen van Inkomen, mag tot
drie jaar na de datum van verlies van de Arbeidsovereenkomst de Woontoeslag blijven
ontvangen, op een Koopcontract.
Bij het afsluiten van een nieuwe Arbeidsovereenkomst binnen de drie jaar Werkloosheid,
blijft het recht op Koper-woontoeslag voor Hypotheek voortbestaan.
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Huurders die Woontoeslag ontvangen op een vaststaand Huurcontract voor
Woonvergunning op het moment van het verlies van de Arbeidsovereenkomst, moeten
blijven voldoen aan de Inkomens – Vermogeneisen uit de Huurtoeslagwet Koninkrijk NL.

9.

Koper die Woontoeslag ontvangen op een Koopcontract voor Woonvergunning, verliezen
drie jaar na de datum van het verlies van de Arbeidsovereenkomst de Woontoeslag, het
recht op Woontoeslag. Zij moeten zelf voor een goedkoper Koophuis of Huurhuis zorgen.
Het onslagrecht is versoepeld in de WACR2017; burgers krijgen een stuk
inkomenszekerheid in de Budget-economie, dankzij het BI-Boddie + BI-Woontoeslag.
Geen paniek!
Wij leven nu met de Arbitrage-rechtbank voor zelfbescherming rond
Arbeidsrechten.
Organisaties – Werkgevers die misbruik maken van het Soepel Ontslagrecht
krijgen gaandeweg wel een Boete opgelegd.
Eerst moeten wij de bureaucratie vereenvoudigen voordat de Hoogte van de
Slaverdrijvers-boete kan worden vastgesteld en opgelegd in Republiek NL.
De 20.000 euro MAOV-boete uit de WACR2017, die Werkgevers aan het UWV –
Gemeente Belastingloket
moeten betalen zodra zij meer dan 20% Tijdelijke
Arbeidscontracten per jaar afsluiten voor hun Organisatie… is duur voor
bedrijven.

10. Woontoeslag arriveert met zware Onderhoudsplicht voor de persoon die deze toeslag
ontvangt op een Huurcontract of Koopcontract voor een woning met Woonvergunning.

11.

De Onderhoudsplicht voor de Verhuurder en Huurder is vastgelegd in wetten.

I.

De Huurder die Woontoeslag ontvangt heeft de plicht om het huis te laten renoveren
door de Verhuurder voor Huurverhoging, tot het bedrag dat geldt als Maximale Huur
voor de betreffende woning in het Huurcontract.
Norm: Puntenstelsel Sociale Huurwoning, toegepast door de Huurcommissie.

II.

Overgangsrecht voor Huurder met Huurtoeslag in bestaand Huurcontract, die
Woontoeslag gaat ontvangen:
a) De Huurder die nu woont in een huurhuis met achterstallig onderhoud, kan van
de Gemeente een Opdracht tot renoveren voor de Maximale Huur krijgen.
De Huurder kan deze opdracht krijgen of de Gemeente persoonlijk verzoeken
deze opdracht te geven.
b) De Huurder geeft de Verhuurder de opdracht het huis te renoveren voor
Huurverhoging tot de Maximale Huur.
c) De Huurder die in een goed onderhouden huis woont, maar niet de Maximale
Huur betaalt – geldend voor het huis in het Huurcontract – hoeft geen Renovatie
te eisen bij de Verhuurder, op voorwaarde dat de huidige Huurprijs niet meer dan
15% ( vijftien procent ) lager is dan de Maximale Huur.
Deze Huurder heeft een tijdelijk financieel mazzeltje. Het is niet anders.

III. De Gemeente geeft schriftelijk Opdracht aan de Huurder – tijdens het kopen van de
Woonvergunning – de woning te laten renoveren door de Verhuurder voor de
Maximale Huur, die geldt voor de woning in het Huurcontract.
De Gemeente geeft deze opdracht binnen zes weken na ontvangst van het
Huurcontract voor Woontoeslag.

IV.

De Huurder moet regelen bij de Verhuurder – binnen zes maanden vanaf de datum
op de Woonvergunning voor woning in het Huurcontract– dat de woning is
gerenoveerd tot de Maximale Huur.
Binnen zeven maanden – vanaf de datum op de Woonvergunning - moet de Huurder
bewijs van renovatie uitgevoerd door de Verhuurder inleveren bij de Gemeente.
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Dit bewijs is de brief / huurspecificatie voor de nieuwe Kale Huur, die de Verhuurder
ook moet doorgeven aan de Belastingdienst.

V.

De Huurder die verzuimt de renovatie tot de Maximale Huur door de Verhuurder te
bewijzen binnen zeven maanden na de afgifte datum op de Woonvergunning, krijgt
een Boete van 50% (vijftig) procent van de Woontoeslag, van het Gemeente
Belasting loket, voor elke maand dat hij of zij de woning niet heeft laten renoveren.
Een Huurder die te lui is geweest om het renovatie-bewijs van de Verhuurder in te
leveren bij de Gemeente, krijgt een van Boete van 50% (vijftig) procent van de
Woontoeslag voor een periode van zes maanden.
De Gemeente moet de Huurder die verzuimt verplichtingen uit te voeren eenmaal
waarschuwen en eenmaal vier weken de tijd geven de gemaakte fout te herstellen.
In geval van nood, mag de Huurder in het Huurcontract, het bewijs van renovatie
laten inleveren bij de Gemeente door een persoon die tot zijn of haar huishouden
behoort, volgens de Gemeente Administratie.
Hier is ‘formulier upload software’ bij de Unit Woontoeslag Gemeente wel handig...

VI. De Huurder die zelf juridisch correct handelt, maar wordt geconfronteerd met een
Verhuurder die weigert de woning de renoveren, gaat naar de Landelijke
Huurcommissie voor bemiddeling en een Uitspraak.
Stelt de Huurcommissie die Huurder in het gelijk – en is de Verhuurder in gebreke
gesteld – dan moet de Verhuurder binnen drie maanden na Uitspraak van de
Huurcommissie de woning renoveren tot de Maximale Huurprijs.
Blijft de Verhuurder weigeren de woning te renoveren, gaat de Huurder naar de
Arbitrage-rechtbank, en eist bij de Verhuurder:
a) renovatie van de woning tot de Maximale Huurprijs

b)

Schadevergoeding van 150 euro (honderdvijftig euro) per maand; de Verhuurder
betaalt 150 euro per maand aan de Huurder, voor elke maand dat hij weigert de
woning te renoveren op bevel van Gemeente en Huurder.
Deze Schadevergoeding telt niet mee als Inkomen voor de Huurder bij de
Belastingdienst.

Deze Huurder krijgt geen Boete opgelegd door het Gemeente Belasting-loket, als de
Verhuurder verzuimt het verzoek tot renovatie uit te voeren.
De Verhuurder krijgt van de Gemeente een Boete opgelegd van 150 euro per maand,
voor elke maand dat hij weigert de woning te renoveren op verzoek van Gemeente
en Huurder:
c) gerekend vanaf de datum op de Woonvergunning die geldt voor de woning in het
Huurcontract, aangevuld met de Gemeente Opdracht tot renoveren Huurwoning.
Hier gebeurt iets!
Slecht onderhouden huizen worden met dwang gerenoveerd. Ook als de
Verhuurder geen zin heeft.
Burger krijgen 300 euro Woon-toeslag; hiervoor moeten zij wel iets doen.

8.

Woontoeslag voor een Koopcontract

a)

Woontoeslag voor de Koper in een Koopcontract van huis voor Woonvergunning, kan worden
uitbetaald tot een maximum bedrag van 108.000 euro verspreid over een periode van dertig
jaren.
I. 300 euro x 12 maanden x 30 jaar = 108.000 euro = startbedrag invoering
Woontoeslag Koper systeem .
II. De burger kan het bedrag 108.000 euro Woontoeslag voor Koophuis voor
Woonvergunning niet als totaal bedrag opvragen of ontvangen; Woon-toeslag wordt
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per maand uitbetaald.

III. De burger kan het totaal bedrag 108.000 euro Woontoeslag niet opvragen als totaal
bedrag dat wordt ingezet voor het aflossen van schuld voor de Nationale Hypotheek
Garantie.

b)

Woontoeslag voor een woning in een Koopcontract wordt door de Gemeente alleen uitbetaald
aan de Kopers die het Koopcontract hebben ondertekend.
Zijn er meerdere Kopers, dan wordt de Woontoeslag door het Gemeente Belasting-loket
verdeelt over het aantal Kopers in het Koopcontract.
In geval van Overlijden van de Koper van het Koopcontract voor Woonvergunning, kan de in
de woning achterblijvende Echtgenoot / Partner met Vruchtgebruik-recht binnen zes weken
na het overlijden van de Koper bij de Gemeente de BI-Woontoeslag aanvragen voor de
Koopwoning waarvoor dit Vruchtgebruik geldt.
De Gemeente besluit binnen zes weken of de Vruchtgebruiker een voortzetting van de BIWoontoeslag voor het koopcontract krijgt.
De Gemeente mag deze periode van zes weken verlenging tot twaalf weken, zodra dit de
bureaucratie vereenvoudigt.
De Gemeente legt het Vruchtgebruik-recht vast in de Gemeente-verordening Woontoeslag.

c)

De Gemeente betaalt nooit meer dan 300 euro per maand Woontoeslag per Koopcontractwoning uit.

d)

Woontoeslag wordt bij het berekenen van de Hypotheek behandeld als een bedrag:

I.

dat alleen mag worden ingezet voor het financieren van een Koopwoning voor
Woonvergunning, opnaam van één of meer Kopers.
voor het afbetalen van de Hypotheek

II.
III. voor het uitvoeren van Onderhoudsplicht aan de woning
e)

De Onderhoudsplicht voor de Koper bestaat uit:

1.

Het inleveren bij de Gemeente tijdens de aanvraag Woontoeslag voor Koophuis
Woonvergunning van: een Bouwtechnische keuring rapport voor de woning
waarvoor Woontoeslag wordt aangevraagd.

2.
3.

Het niet verwaarlozen van de woning;

4.

Het onderhouden en tijdig vervangen van apparaten en voorzieningen voor Energieverbruik = apparaten mogen geen gezondheidschade veroorzaken.
Het onderhouden van daken – dakgoten – afwatering systemen – dakramen – ramen –
deuren – riolering = muren en fundering mogen niet wegrotten doordat de water – vocht
– warmte – reiniging systemen in een huis zijn verwaarloosd.

5.

Woontoeslag vereist dat de Koper van een woning voor een Woonvergunning, eenmaal in
de zeven jaar een Bouwtechnische keuring – rapport inlevert bij de Gemeente
waarmee deze Koper bewijst het huis niet te verwaarlozen, op het punt van
Onderhoudsplicht vastgelegd in deze wet.
I. Het Bouwtechnische keuring – rapport geeft een overzicht van
herstelkosten die gemaakt moeten worden om het huis veilig te krijgen
volgens de Nationale Hypotheek Garantie- normen.

6.

De Gemeente legt de Koper woning Koopcontract een Boete op als deze persoon de
woning bouwtechnisch verwaarloosd.

7.

De Gemeente neemt het Bouwtechnische keuring-rapport als startpunt bij het
uitschrijven van de Woontoeslag-boete Verwaarlozing Koopwoning.

8.

Na het verplicht inleveren van het Bouwtechnische keuring-rapport door de Koper bij
de Gemeente, bij het afsluiten van het Koopcontract en eenmaal per zeven jaar, neemt
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de Gemeente binnen zes weken een Besluit over de Onderhoudsplicht Woontoeslag
Koophuis.
I. De Gemeente kan het Bouwtechnische keuring-rapport goedkeuren en eist geen
renovatie werkzaamheden;
De Gemeente verwacht een nieuw Bouwtechnische keuring-rapport over zeven jaar.

II.

De Gemeente kan op grond van het Bouwtechnische keuring -rapport een Besluit tot
Opdracht renoveren Koopwoning voor Woontoeslag geven.
De Gemeente geeft de Koper zes maanden de gelegenheid de Koopwoning te
renoveren – Nationale Hypotheek Garantie proof – en eist dat de Koper zeven
maanden na de datum van het Besluit van de Gemeente een nieuw Bouwtechnische
keuring -rapport inlevert bij de Gemeente voor een herbeoordeling Woontoeslag.
Een renovatie onder de Gemeente-Bouwvergunning verlengt de periode
voor Opdracht renoveren Koophuis voor Woontoeslag; de Gemeente stelt de
termijn waarbinnen een nieuw Bouwtechnisch keuring rapport moet worden
ingeleverd voor het verkrijgen van Woontoeslag.
Hier geldt het redelijkheid & billijkheid principe bij de Arbitrage-rechtbank
als eerste IJkpunt.

9.

Weigert de Koper het Besluit van de Gemeente Opdracht tot renovatie Koopwoning
Woontoeslag uit te voeren, wordt de Woontoeslag met een Boete van 50% verminderd,
per maand, gerekend vanaf de datum op het Besluit Opdracht tot renovatie Koopwoning
Gemeente.
De Koper woning Koopcontract Woontoeslag ontvangt dan nog 150 euro Woontoeslag per
maand, voor de duur van het Koopcontract.
Deze Boete wordt opgelegd tot en met de maand waarin de Koper wel een bewijs van
Renovatie Koopwoning inlevert bij de Gemeente en de Gemeente een nieuw Besluit
Woontoeslag verstrekt aan de Koper..
Kan de Koper
het Besluit van de Gemeente Opdracht tot renovatie Koopwoning niet
uitvoeren om financiële redenen, dan levert de Koper van het Koopcontract bij de
Gemeente in: eeen voorstel tot Voldoen Besluit Gemeente Opdracht tot renovatie
Koopwoning.
De Gemeente neemt binnen zes weken na ontvangst een nieuw Financieel Besluit
Opdracht tot renovatie Koopwoning.

10. Gemeente Woontoeslag-Verordening &

Woontoeslag-boete Verwaarlozing
Koopwoning. De Gemeente publiceert een Gemeente-verordening BI-Woontoeslag
waarin staat vastgelegd:
I. Hoe de Gemeente de Woontoeslag uitvoert in de administratie.

II.

Hoe de Gemeente verwerkt: het verplichte Bouwtechnische keuring rapport
uitgevoerd door de Koper: tijdens het aanvragen van de Woontoeslag bij het
afsluiten van het Koopcontract en eenmaal in de zeven jaar.
III. Hoe de Gemeente een Woontoeslag-boete Verwaarlozing Koophuis vaststelt – oplegt
aan de Koper van een Koopwoning voor Woonvergunning; hoe het Gemeente
Belasting loket deze boete zal innen. Voorwaarde voor het opheffen van de Boetebetaling door de Koper.
IV. Hoe de Gemeente zal handelen bij financiële problemen van de Koper in het
Koopcontract voor Woonvergunning.
V. Hoe de Gemeente de Woontoeslag zal verwerken naast de WOZ-belasting voor het
Koophuis en andere belastingen
VI. Hoe de Gemeente zal handelen in geval van Gedwongen verkoop van het Koophuis
voor Woonvergunning, toegespitst op: inkomen van de Koper + Boete Verwaarlozing
Koopwoning
De Gemeente legt in deze Woontoeslag-Verordening ook vast: alle Belastingkadootjes voor Huur woning – Koopwoning – Organisatie die worden toegekend
voor Wonen en worden uitbetaald in de vorm van een BI-toeslag.
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Vanaf 1jan2020 staan hierin vastgelegd alle Aftrekposten Belastingaangifte, inherent aan
Wonen; deze Aftrekposten zijn dus allemaal omgezet in een vorm van BI-toeslag.
Alle vormen van Boete-betalingen, inherent aan Wonen, staan vastgelegd in deze
Gemeente Woontoslag Verordening.
Hoe meer Gemeenten onderling de inhoud van de Gemeente-verordening Woontoeslag
sychroniseren, hoe goedkoper de bureaucratie.

f)

Woontoeslag mag niet worden gebruikt voor Loonbeslag voor het afbetalen van schulden,
anders dan het in het Koopcontract vastgelegde Hypotheekbedrag.

g)

Een persoon die Woontoeslag ontvangt voor een Koopcontract voor Woonvergunning kan na
verlies van een Arbeidsovereenkomst nog drie jaar in een Koopwoning voor Woontoeslag
blijven wonen, geldend vanaf de datum dat de persoon geen Arbeidsovereenkomst meer
heeft.
Na drie jaar gelden de Inkomenseisen- Vermogenseisen voor het ontvangen BI-Woontoeslag.
Is een periode van drie jaar verstreken moet de persoon zijn of haar huis verkopen en in een
huurwoning gaan wonen. Voor het vinden van een Huurwoning is de Koper zelf
verantwoordelijk.

h)

De Gemeente moet de Koper die verzuimt verplichtingen uit te voeren eenmaal waarschuwen
en eenmaal vier weken de tijd geven de gemaakte fout te herstellen.

i) De Hypotheek-rente-afrek Belastingdienst vervalt.
Dus ook de Tijdelijke aftrek voor 2 Woningen e.a.
Let Op!
Alle overige regelingen Belastingaangifte Aftrekposten kosten
Koophuis, blijven bestaan en verhuizen naar Belasting Schijf 2
of hoger.
Tot 1jan2020; daarna moeten alle Woningzaken voor de
Belastingaangifte zijn omgezet in een BI-toeslag, uitbetaald
door het Gemeente Belasting loket
Belasting Schijf 2 = 19.982 – 33.791 = 40.8 % belasting betalen. Wel Aftrekposten.
Tijdens deze Opruim-ronde 7 in 2017 / 2018 gaat alleen de Hypotheekrente-aftrek van de
Belastingaangifte af. Er komt 300 euro Woontoeslag – maandelijks uitbetaald op de
bankrekening – voor in de plaats = 3600 per jaar.
Het is de door het Volk Gekozen Minister President Republiek NL die deze wet kan wijzigen;
niet de nieuwe dictatoren die aan de macht komen na 15maart2017.
Ik – InterimMinisterPresident – kan deze wet ook wijzigen, maar dit wil ik niet.

9.

Het Basisinkomen-Koopkracht-toeslag:

a)

BI-Koopkracht-toeslag is een bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld door het parlement; het
is een inkomens-instrument. Gemeenten moeten dit bedrag als Normbedrag aanvaarden.

b)

BI-Koopkracht-toeslag is een bedrag dat de BI-Boddie en de BI-Woontoeslag aanvult om de
burgers te voorzien in een Sociaal Minimuminkomen.

c)

Het afbetalen van schulden bij een Sociaal minimuminkomen: via schuldhulpverlening of
schuldhulp Taakstraf geregeld via de Arbitrage-rechtbank.
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d)

BI-Koopkracht-toeslag wordt gebruikt voor het verrekenen van Alimentatie – Inkomen –
Vermogen.
Voor het verrekenen van Alimentatie – Vermogen met de WUBR2017 geldt de samenboeging
van Participatiewet en andere wetten met de WUBR2017.
Hoe lang deze chaos bestaat hangt af van Gemeenten.
Hoe sneller zij de nieuwe juridische realiteit in Republiek Holland erkennen en de
geheime Dubbele Lobby stoppen… des te minder chaos er is.
Voor elk persoon jonger dan 65 jaar en die meer dan 800 euro per maand ontvangt uit
Alimentatie – Inkomen – Vermogen vervalt de BI-Koopkracht-reparatie.
Pensioen valt niet in deze categorie. Pensioenleeftijd 65 jaar.
Pensioen komt bovenop BI-Boddie plus BI-Koopkracht-reparatie. BI-Woontoeslag
Pensioengerechtigden is Inkomens-Vermogensafhankelijk.

I. 1-Persoons huishouden: Maximaal 1700 euro per maand, inclusief 25% Loon uit Arbeid.
II. 2-Persoons huishouden: Maximaal 2300 euro per maand, inclusief 25% Loon uit Arbeid.
III. 3-Persoons huishouden: Maximaal 2900 euro per maand, inclusief 25% Loon uit Arbeid.
Reken jezelf niet rijk;
Jezelf krijgt geen Aftrekposten Belasting Schijf 1 = inkomen tot 19.981 euro per jaar.

e)

BI-Koopkracht-toeslag voor 2017 is 800 euro per maand, per huishouden voor
100% Werklozen, zonder verder Inkomen.
BI-Koopkracht-reparatie wordt niet uitbetaald
aan Werkenden die meer verdienen dan
800 euro Loon uit arbeid per maand,
bovenop het Sociaal Minimum inkomen.
Burgers die Fulltime werken krijgen aanzienlijk meer Inkomen: uit Loon, uit BIwerkbonus voor inkomen Belasting Schijf 2 en hoger.
Boete MAOV in de Wet Arbeid Contract Republiek NL – WACR2017 – voorkomt dat
Organisaties – Werkgevers te veel Tijdelijke Arbeidsovereenkomsten afsluiten.
BI-Koopkracht-reparatie per huishouden; dit bedrag wordt toegekend:
1. Aan de Hoofdpersoon op het Huurcontract of Koopcontract voor Woonvergunning.

2.

Aan de Kamerhuurder met een Huurcontract Belasting-proof; dit is een Huurcontract dat
wel bekend is bij de Belasting maar dat niet in aanmerking komt voor Woontoeslag. De
normen die gelden voor het toekennen van Huurtoeslag Koninkrijk NL, gelden ook voor
het toekennen van wel of geen Woontoeslag voor Kamerhuurder.

10. BI-Ziekte-toeslag wordt gebruikt voor:
1. Het omzetten van vormen van Uitkeringen, Bijzondere Bijstand en Toeslagen inherent
aan Ziek in BI-Ziekte-toeslag.

Gemeente-verordeningen leggen vast:
Beoordeling-schema voor Recht op BI-Ziekte-toeslag.
Betaalsysteem BI-Ziekte-toeslag door het Gemeente Belastingloket.
Gemeenten synchroniseren de Gemeente-verordeningen vor zo min mogelijk
bureaucratie.

2.

Chaos-probleem: door decentralisering van de uitvoering van Ziekte wetten / regels /
toeslagen – van de Rijksoverheid en Provincie naar de Gemeente - zijn vele Gemeenteverordeningen ontstaan in NL. Is er veel ongelijkheid in Koopkracht: bedragen die de
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burger ontvangt en de administratiekosten die de burger moet maken verschillen.
Voor 1jan2020 moeten deze Gemeente-verordeningen worden gesynchroniseerd, zodat
burgers op nationaal niveau dezelfde koopkracht genieten onder gelijke
leefomstandigheden.
Chaos-probleem: Ik – InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel – kan nu niet ‘in
mijn Eentje even alle Gemeente-verordeningen Ziektewet gelijkschalen’.

3.

Het uitbetalen van alle bedragen die nu per Gemeente-verordening worden toegekend
aan personen met een ziekte in de Gemeente; of personen die samenleven met een
ander persoon met een ziekte in de Gemeente.
Hier komen Burger – Werkgever – Werknemer – Overheid samen.

4.

De Sociale Verzekeringsbank voert het Persoonsgebonden budget uit; de SVB kan samen
met Gemeenten delen van het uitvoering van de Ziekte – Zorgwetten omzetten in BIZiekte-toeslag.
De Sociale Verzekeringsbank kan ook een Gemeente Belastingloket worden?

11.

BI-Nabestaanden-toeslag:

a)

Chaos-probleem: De Sociale Verzekeringsbank voert de Algemene Nabestaandenwet uit.
In de nabije toekomst moet de Algemene Nabestaanden uitkering worden omgezet in een
BI-Nabestaanden-toeslag, welke komt boven op de BI- Boddie en de BI- Woontoeslag.
Om dit te kunnen realiseren moet er eerst een Gemeente Belasting loket komen, waar de
berekening voor de BI-Nabestaanden-toeslag plaatsvindt, in samenwerking met Sociale
Zaken in de Gemeente, voor uitbetaling van het bedrag waarop de burger recht heeft.

12. BI-Onverziene gebeurtenissen-toeslag :
a) Deze BI Onvoorziene gebeurtenissen-toeslag is een ‘blanke tabel’ waar nieuwe vormen van
b)

uitvoering van wetten & verdragen kunnen worden ondergebracht, tijdens de twee jaar
durende transformatie van Koninkrijk NL in Republiek NL.
Deze BI Onvoorziene gebeurtenissen-toeslag heeft als taak:’alle bestaande regels zo veel
mogelijk vereenvoudigen en samenvoegen voor het produceren van het inkomen van de
burger’.

13. BI-leningen-toeslag:
Hier worden gecategoriseerd voor vereenvoudiging van de bureaucratie:
a) Alle leningen aan burgers die nu staan vastgelegd in nationale wetten en Gemeenteverordeningen, met als doel ‘het waarborgen en onderhouden van een Sociaal
Minimuminkomen in NL’ voor elke burger die voldoet aan de Identiteitseisen en
Veiligheidseisen volgens de GrondwetRepubliekNL.

b)

Alle leningen van de Gemeente aan burgers die ontstaan door problemen rond Arbeid –
Werkloosheidswetten – Ziektewetten – Milieubehoud – Fairtrade leven, en die een
Individuele burger nodig heeft om deze Arbeid-gerelateerde problemen te kunnen laten
verdwijnen.

c)

In de toekomst wordt de Studiefinanciering lening van DUOgroep ingevuld onder BIleningen-toeslag, bovenop de BI- Boddie.

d)

Deze categorie krijgt een eigen Unit binnen het Gemeente Belasting loket, naast de Unit
Schuldhulpverlening.

Artikel 8 Pensioenleeftijd
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De Pensioenwet wijzigen: toevoegen

1.

1.

De standaard Pensioenleeftijd in Nederland is 65 jaar (vijfenzestig jaar).

2.

In de Collectieve Arbeidsovereenkomst wordt Pensioenleeftijd standaard 65
jaar; CAOs voorzien in Pensioen-arrangementen voor Zware beroepen en
Energieke 55-plussers, 60-plussers, 65-plussers

De Pensioenleeftijd is 65 jaar; vanaf de leeftijd van 65 jaar ontvangen personen voor hun
huishouden hun pensioen vanuit het pensioenfonds bovenop de Normbedragen Sociaal
Minimuminkomen voor Inkomenseisen – Vermogeneisen, als vastgelegd in de WUBR2017.
Heeft de 65-plussers recht op Woontoeslag?
Recht op andere BI-toeslagen?
1-Persoonshuishouden: BI-Boddie + BI-Koopkracht-reparatie = 1200 euro per maand.
2-Persoonshuishouden: BI- boddie +BI–Koopkracht-reparatie = 1600 euro per maand.
3-Persoonshuishouden: BI-boddie + BI-Koopkracht-reparatie = 2000 euro per maand.

2.

Pensioen-gerechtigen die in een Huurhuis voor Woonvergunning wonen en geen of
laag pensioen ontvangen behouden hun recht op Woontoeslag.
a) De Inkomenseisen – Vermogenseisen die nu gelden voor het toekennen van Huurtoeslag
aan personen van 65 jaar en ouder worden gelijk geschaald met de Inkomens – Vermogens
voorwaarden in de Participatiewet en Huurtoeslagwet: met dit verschil dat ‘elke Huurder
hetzelfde bedrag aan Woontoeslag ontvangt, per Huurcontract’.

b)
3.

Onderhoudsplicht woning voor Huurcontract Woontoeslag is voor burgers van 65-jaar en
ouder gelijk aan de plichten voor jongere personen.

Pensioen-gerechtigden in een Koophuis voor Woonvergunning zonder
Arbeidsovereenkomst en / of geen of laag pensioen, mogen na hun Pensioenleeftijd
65 jaar nog drie jaar in het Koophuis blijven wonen met Woontoeslag, onder volgende
voorwaarden:
a) Woontoeslag 65-jarige Kopercontract voor Woonvergunning wordt alleen uitgekeerd aan de
Koper in het Koopcontract; niet aan andere bewoners in hetzelfde huis.
b) Op voorwaarde dat de Koper tijdens leven nooit meer hebben ontvangen dan 108.000 euro
Woontoeslag – of Hypotheekrente aftrek – gespreid over een periode van 30 jaar.
c) Voor het toekennen van drie Jaar extra Woontoeslag voor Koophuizen voor Woonvergunning
– zonder Arbeidsovereenkomst – gelden de Inkomenseisen – Vermogenseisen die ook
gelden voor het toekennen van Woontoeslag voor Huurcontracten.
d) Vruchtgebruik-recht staat vastgelegd in de Gemeente-verorgening Woontoeslag.

e)

Onderhoudsplicht woning Koopcontract Woontoeslag is voor burgers van 65-jaar en ouder
gelijk aan de plichten voor jongere personen.

Pensioen-gerechtigden die een hoger inkomen ontvangen dan genormeerd is voor het berekenen
van Woontoeslag voor Huuronctracten en een hoger vermogen hebben dat is genormeerd voor
het uitbetalen van Woontoeslag Huurcontracten, komen niet in aanmerking voor Woontoeslag
voor Koophuis na de Leeftijd van 65 jaar en ouder. En kunnen dus ook niet drie jaar in een
Koophuis voor Woontoeslag blijven wonen. Zij moeten verhuizen; zij zijn zelf verantwoordelijk
voor een goedkopere leefstijl.

Burgers die in een Koophuis wonen voor Woontoeslag,
krijgen 108.000 euro Belastinggeld kado, na 30 jaar wonen.
Bij verkoop van hun huis is dit Cash geld.
Burgers die in een Huurhuis voor Woontoeslag wonen,
krijgen 108.000 Belastinggeld kado,
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maar zij kunnen er nooit over beschikken
in de vorm van Cash geld.
Voor 65-jarige Kopers wordt hier de
Drempel Woontoeslag gelegd.
Drempel Woontoeslag voor 65-jarige heeft drie jaar uitwaai-tijd.
Artikel 9

Uitkering Basisinkomen en werk

1.

Elk persoon die een WUBR2017 ontvangt heeft Arbeidsplicht tot de pensioenleeftijd 65 jaar.
Werk is betaalde arbeid op een Arbeidsovereenkomst, conform het Burgerlijk Wetboek 7, Titel
Arbeidsovereenkomsten en de Wet Arbeid Contract Republiek NL – WACR2017 – .

2.

Elk persoon die een Arbeidsovereenkomst, conform het Burgerlijk Wetboek 7, Titel
Arbeidsovereenkomsten heeft afgesloten en de WACR2017:
a) Behoudt 25% (vijfentwintig procent) van het verdiende Loon uit arbeid, tot een Maximum
bedrag van 200 euro per maand, bovenop de WUBR2017 Normbedrag Sociaal
Minimuminkomen voor 1-persoon; voor de duur van de Arbeidsovereenkomst.
1700 euro per maand maximaal inkomen voor 1-persoon, tenzij er bijzondere
omstandigheden zijn die een andere BI-toeslag regelen.
2 Personen in een huishouden, die leven van WUBR2017 bij een Sociaal Minimuminkomen
van 1900 euro, mogen dus beiden 25% van het verdiende Loon uit arbeid behouden tot elk
een maximumbedrag van 200 euro per maand = 400 euro extra inkomen dankzij Arbeid
naast de WUBR.
2300 euro per maand maximaal inkomen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die een
andere BI-toeslag regelen.
3 Personen in een huishouden mogen naast WUBR behouden aan Loon uit Arbeid: 3 x 25%
van het verdiende Loon uit Arbeid tot elk een maximumbedrag van 200 euro per maand =
600 euro extra inkomen, in huishouden.
2900 euro maximaal inkomen per maand, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die een
andere BI-toeslag regelen.

Doel:
Elk persoon die werkt naast de WUBR2017
krijgt 25 % van het verdiende NettoBudgetloon
– tot een max van 2400 euro per jaar bovenop de WUBR meer netto jaarinkomen.
1jan2020 zijn alle Aftrekposten van de Belastingaangifte
omgezet in een BI-toeslag welke wordt uitbetaald
door het Gemeente Belastingloket.
Er gelden ook Inkomenseisen – Vermogenseisen vanaf 1jan2020.

3.

De Vrijwilligersvergoeding van 150 euro per maand / 1500 euro per jaar geldt ook voor
Mantelzorg.
De Mantelzorger ontvangt 1 standaard bedrag als beloning, gelijk aan de Vrijwilligersvergoeding.

4.

Elk persoon die een WUBR2017 ontvangt voert Vrijwilligerswerk of Mantelzorg uit:
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a)

De persoon die WUBR2017 ontvangt:

1.

Zorgt voor kinderen jonger dan vijf jaar; dit heet heeft Vrijwilligerswerk of
Mantelzorgplicht.

2.

Heeft Sollicitatieplicht, tenzij de Gemeente akkoord gaat met Vrijwilligerswerk of
Mantelzorg van minimaal 20 uur per week.
De Gemeente legt eisen voor Vrijwilligerswerk of Mantelzorg vast in de Gemeenteverordening.
De Gemeente regelt bij Organisaties – Werkgevers dat Werklozen een
Arbeidsovereenkomst krijgen van minimaal 8 uur per week; het ontslagrecht is
vergaand versoepeld in Republiek NL.

3.

De Werkloze die zelf constateert dat Vrijwilligerswerk resulteert in Verdringing op de
Arbeidsmarkt’, heeft de plicht dit de melden bij de Gemeente en UWV.
De Werkloze draagt verantwoordelijkheid voor het voorkomen van en stoppen van
Slavernij op de Arbeidsmarkt, door bij het constateren van Misbruik met Vrijwilligerswerk
door een Organisatie, tegen deze Organisatie een Arbitrage-rechtbank procedure te
starten en te eisen dat hij of zij Loon betaald krijgt, conform de Collectieve
Arbeidsovereenkomst, geldend voor de sector waarin hij of zij Vrijwilligerswerk
volbrengt.
De Wet Arbeid Contract Republiek NL verlaagt de Loonkosten voor de OrganisatieWerkgever en regelt dat een burger recht heeft op een Arbeidscontract van minimaal 8
uur per week of 36 uur per maand.
Organisaties kunnen zich dus niet te vaak en te veel beroepen op ‘wij werken met te lage
Budgetten waardoor veel Vrijwilligerswerk noodzakelijk is’.

4.

Heeft Studie-plicht gericht op het vinden van arbeid. Defninitie Studieplicht wordt
verfijnd in de CAO.
Er komt een Studie Loopbaan -Loket waar de Overheid een standaard budget aanlegt
voor elk persoon.
De Gemeente komt met een Gemeente-verordening voor het realiseren van het StudieLoopbaan-Loket.
Studie-Loopbaan-Loket: 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.

◦

Van dit budget worden betaald:
Elk schooljaar van Peuterspeelzaal tot aan de HBO – Universiteit . De Basisschool – VMBO
– Havo – VWO – Vakopleiding waar deze leerling naar toe gaat, krijgt jaarlijks een
bedrag uit dit budget. Dit bedrag wordt landelijk vastgesteld.
Het Studie-Loopbaan-Loket betaalt dit bedrag aan de School.

◦

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

◦

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

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

◦

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

◦

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
aageboden ‘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 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 Aarbeidscontract-gericht zijn. Lobbyen kan bijna niet meer, dankzij de
Grondwet Republiek NL. Probeer het dus ook niet via Belastingeld toch gefinancierd te
krijgen!

◦
◦

Artikel 9

Bedrijven gebruiken hun website voortaan beter:
vacatures + opleidingseisen vermelden
aangeven welke opleidingen er binnen het bedrijf wenselijk zijn, zodat werklozen –
sollicitanten de juiste cursus kunnen volgen voorafgaand aan sollicitatie.

WUBR2017 en voorliggende voorziening

De WUBR2017 voorziet in een Normbedrag Sociaal Minimum inkomen per huishouden per
maand, zodra aan Huurcontract of Koopcontract voorwaarden voor Woontoeslag zijn voldaan.
Dit is het – in beton gegoten – financieel fundament onder de Categorie-economie Republiek
NL, met het Arbitrage-rechtsysteem.
Het Arbitrage-recht-systeem is machtiger dan de oude wetten uit het Koninkrijk NL.
Het Arbitrage-recht-systeem is ingevoerd per GrondwetRepubliekNL, welke is ingevoerd door de
persoon die bewijst dat Nederland een 100% dictatuur is, en de macht van de
InterimMinisterPresident heeft.
Oude wetten uit het Koninkrijk NL worden voor 1januari2020 omgezet in RepubliekNL wetten.
Voorliggende voorziening is een juridisch bepaling in transformatie; zoalng de transforamtie in Republiek
NL niet is voltooid, blijven definities Koninkrijk NL bestaan.
Voorliggende voorziening: elke voorziening buiten deze wet waarop de belanghebbende of het gezin
aanspraak kan maken, dan wel een beroep kan doen, ter verwerving van middelen of ter bekostiging van
specifieke uitgaven.
Alle wetten moeten worden herijkt in de WUBR2017.
Artikel 10 Fraudebestrijding onder WUBR2017 en andere Republiek Nederland wetten
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1.

Republiek Nederland werkt binnen de WUBR2017 en aanvullende wetten in transformatie zo veel
mogelijk met een Standaard BOETE van 150 euro per persoon in een dossier voor het niet
uitvoeren van een Besluit.

2.

Elk persoon die beschuldigd binnen de WUBR2017 en aanvullende wetten in transformatie, moet
het bedrag waarvoor hij of zij heeft gefraudeerd betalen een het Gemeente Belastingloket.
Bovenop het terugbetalen van onterecht ontvangen geldbedragen komt de Standaard Boete van
150 euro per persoon.

3.

De Normbedragen Sociaal Minimum inkomen WUBR2017, worden met maximaal 200 ( twee
honderd) euro per maand verlaagd, bij het terugbetalen van het Fraude-bedrag en 150 euro
boete aan de Gemeente; in het tijdschema dat nodig is om het volledige Fraude-bedrag en boete
te kunnen terugvorderen bij de criminele burger.

4.

Maakt de persoon – die zichzelf schuldig heeft gemaakt aan Fraude binnen de WUBR2017 – zich
voor een tweede maal schuldig aan Fraude, start de Gemeente een Arbitrage-rechtbank
procedure en eist bij de Arbitrage-rechter een 365 Dagen Taakstraf – 2000 uur onbetaald werken
– onder Electronisch Toezicht.
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.365dagen.taakstraf.grondwet.rechtbank.republieknl.2017.
pdf

Artikel 11

Vreugedans

Veel burgers – die de bureaucratie niet graag juridisch correct uitvoeren – dansen van vreugde
na het lezen van deze WUBR2017.
Wacht hier even mee!
Voordat je het weet krijg je 365 Dagen Taakstraf – 2000 uur Onbetaald werken onder
Electronisch Toezicht – opgelegd via de Arbitrage-rechter en bij de Grondwet-Rechtbank.
Deze criminele burgers staan op een Openbare Lijst bij de Reclassering… en worden alleen
geneutraliseerd nadat zij hun Taakstraf – werk & studie – goed hebben uitgevoerd.

Artikel 12 Wetten – Regelingen die samenvoegen met deze WURB2017 – wijzigigen –
vervallen :

1.
2.
3.
4.
5.

Participatiewet: wijzigt onder WUBR2017

6.

Pensioenwet: wijzigen voor Pensioenleeftijd 65 jaar, verhuist van AOW naar WUBR2017 en
Pensioenwet .

7.

Belastingwetten: wijzigen voor Budget-economie 1jan2020. Komende 2,5 jaar moeten ruim 131
Belasting-gerelateerde wetten worden herijkt in het BI-inkomen systeem.

Gemeentewet: wijzigt onder WUBR2017
Uitkeringswetten: wijzigen onder WUBR2017
Ziektewetten: wijzigen onder WUBR2017
Arbeidswetten: wijzigen onder WUBR2017

Voor een persoon van Goede Wil is dit niet zo moeilijk; alle heffingen – kortingen -kado’s
omzetten in een BI-toeslag. Het is 131 dagen werk.
Ik heb geen toegang tot de Belastingadministratie.
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8. Algemene Kinderbijslagwet: vervallen
9. Wet Kindgebondenbudget: vervallen
10. Wet Hervorming Kindregelingen + hieraan inherente wetten mbt kind en inkomensregelingen:
vervallen.

11. Algemene Ouderdomswet: vervallen
12. Huurtoeslagwet: samenvoegen met Belastingwetten

+ Gemeentewet + Participatiewet +
Werkloosheid-wetten + Ziektewetten in WUBR en Woontoeslagwet 1jan2020.

13. Sectorpremie: werkloosheidsrisicopremie Belastingaangifte: vervallen.
Alle fondsen die voor het verdelen van geinde Belastinpremies in het leven zijn
geroepen moeten worden vereenvoudigd en worden samengevoegd, voor 1jan2020.
Ufo-premie? Overheidswerkgevers zijn zeer slechte ‘Toekomstvoorspellers’.
Komt door het bouwen van corruptie tussen Rechtspraak – Parlement - Monarchy – Lobby.
Ik ben de enige burger die in Holland – met de ‘GeorgeOrwell Big-brother-is-watching-youvaardigheid’-. Ik ben de enige persoon aanmerking komt voor het betalen van Ufo-premie.

Deze Wet is ondertekend en per decreet ingevoerd en rechtsgeldig verklaard door
DésiréeElisabethStokkel op 1maart2017.
En is opgestuurd aan:
Dictator MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander van het Ministerie van Algemene Zaken
– Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag, op 1maart2017.
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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