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Nieuwe Grondwet ter voorkoming van een burgeroorlog in Nederland.
De Nederlandse Koninklijke familie weigert de Grondwet volledig uit te voeren
en organiseert actief foltering & moord op Burgers in Nederland in samenwerking
met het Parlement. Voor behoud van hun persoonlijke machtsmisbruik & rijkdom.
Corruptie & genocide kunnen alleen worden verminderd door de Koninklijke familie
uit te Grondwet te verwijderen.

Grondwet voor Republiek Nederland 2juni2014 – 2016
geschreven door
Désirée Elisabeth Stokkel

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.
Titel 1
Grondrechten
Artikel 1
Relatie Grondwet - Burger
1. Elke Burger in Nederland is verplicht de Grondwet voor de Republiek Nederland 2014
(Grondwet 2014-2016) volledig juridisch correct toe te passen in overeenstemming met
de internationale Mensenrechtenverdragen.
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De Grondwet 2014-2016 plaatst de Mensenrechtenverdragen boven Economische
Verdragen.
Elke Burger is verplicht de Mensenrechtenverdragen correct toe te passen bij het
gebruik van Economische verdragen.
2. Elke Burger in Nederland die weigert de Grondwet 2014-2016 correct toe te passen, is
volgens het Folterverdrag schuldig aan Misdrijven tegen de Menselijkheid – het
organiseren van genocide – en zal hiervoor worden gestraft met een gevangenisstraf
van minimaal (driehonderdenvijfenzestig) 365 dagen of een taakstraf van minimaal
(tweeduizend) 2000 uur.
3. Elke Nederlander of Vreemdeling met een verblijfsvergunning in Nederland die
constateert dat een ander persoon de Grondwet 2014-2016 weigert correct uit te
voeren - en hierdoor de Benadeelde Partij is of wordt – , is verplicht de Dader van
Schending van Nederlandse Grondrechten schriftelijk terecht te wijzen en hem of haar
(zes) 6 weken de tijd te geven zijn of haar gemaakte fout te herstellen. Na 6 weken
treedt de Grondwet-schending-procedure in werking, Titel 4 van deze Grondwet 20142016.
4. De HogeRaad van de Staat der Nederlanden krijgt een nieuwe naam:
'De Grondwet-rechtbank'. In Engels, 'The Constitution-Court'.
5. De HogeRaad – De Grondwet-rechtbank – oordeelt in eerste instantie en hoogste
ressort over Grondwet-schendingen begaan door Personen, Rechtspersonen, Openbare
Diensten en Leden van de Staten-Generaal en Leden van de Regering.
Alle personen zijn gelijk voor de wet en de rechter.
De HogeRaad – De Grondwet-rechtbank – oordeelt op grond van de Grondwetschending-procedure, Titel 4 van deze Grondwet 2014 – 2016.
De Grondwet-rechtbank hanteert de standaard straf van 365 dagen gevangenisstraf of
een taakstraf van 2000 uur, zodra een persoon weigert de Grondwet 2014-2016 correct
toe te passen.
De Gerechtelijke Uitspraak die voorkomt uit deze Grondwet-schending-procedure is
openbaar en moet worden gepubliceerd op de website van De Grondwet-rechtbank, het
Parlement van de Republiek Nederland en/of overige communicatie-kanalen en heet:
'Grondwet-schending-Arrest, ofwel GwsArrest, ofwel GwsA'.
De Grondwet-schending-procedure is voor de Burger kostenloos bij De Grondwetrechtbank. Misbruik van de Grondwet-schending-procedure zal worden gestraft met een
gevangenisstraf van 365 dagen of een taakstraf van 2000 uur.
6. Burgers die worden geconfronteerd met Grondwetschendingen gepraktiseerd door De
Grondwet-rechtbank en / of De Staten-Generaal en de Regering van de Republiek
Nederland zelf, starten tegen deze vorm van corruptie en machtsmisbruik een
rechtzaak tegen Nederland bij het Internationaal Strafhof.
Niemand in Nederland mag gedwongen zijn in een dictatuur te leven.
7. Elke Burger die door De Grondwet-rechtbank van de Republiek Nederland en / of de
Staten-Generaal en de Regering is gedwongen een rechtzaak tegen Nederland te
starten binnen het Internationaal Strafhof, ontvangt hiervoor standaard een
schadevergoeding van de Staat en van de Individuele Burger tegen wie de ICCprocedure is gestart.
Het grondbedrag in 2014 – 2016 voor deze Internationaal Strafhof schadevergoeding is
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(één) 1 miljoen euro - jaarlijks aangevuld met inflatiecorrectie en een rentevergoeding
van 2% per jaar te berekenen vanaf de dag dat deze persoon een
InternationaalStrafhof – procedure start tot en met de dag waarop deze persoon de
eerste Gerechtelijke Uitspraak van het Internationaal Strafhof ontvangt -.
Het Internationaal Strafhof betaalt deze ICC-procedure schadevergoeding namens de
Republiek Nederland uit op de bankrekening van deze persoon, binnen (zes) 6 weken
na de openbare uitspraak van de eerste Gerechtelijke Uitspraak van het ICC.
Bovenop het grondbedrag 2014 – 2016 dat de Staat moet betalen aan de Benadeelde
Persoon, moeten alle Individuen tegen wie een ICC-procedure is gestart óók een
individuele schadevergoeding betalen aan de Benadeelde Persoon.
8. Burgers hebben recht op openbare vergadering en betoging buitenshuis zodra De
Grondwet-rechtbank en / of de Staten-Generaal en de Regering van de Republiek
Nederland bewijzen de Grondwet 2014-2016 en Mensenrechtenverdragen te negeren.
9. Grondrechten, ofwel Fundamentele mensenrechten en vrijheden zijn onvervreemdbaar
en worden genoten door iedereen vanaf de geboorte.
De uitoefening van de mensenrechten, burgerrechten, economische rechten en
vrijheden door de ene persoon, mag niet in strijd met de rechten en vrijheden van
andere personen.
10. Liefde is Liefde, Oorlog is Oorlog. Maak geen Oorlog om je Liefde mee te bewijzen.
Artikel 2
Burgerschap, Nederlander
1. In Nederland wonen Nederlanders en Vreemdelingen met een Verblijfsvergunning.
(Ik ben een Galaxy-freak.)
2. De Grondwet 2014-2016 en Staten-Generaal-wetten regelen wie Nederlander is.
3. Elk persoon in Nederland geboren heeft de Nederlandse nationaliteit en koopt bij de
Staat Nederland een Nederlands paspoort of een identiteitskaart om zijn of haar
nationaliteit te kunnen bewijzen bij legitimatie-controle.
4. Een Nederlander kan niet worden beroofd van zijn of haar Burgerschap of van het
recht om van nationaliteit te veranderen.
Een Nederlander die afstand doet van zijn of haar Nederlandse nationaliteit kan in een
latere levensfase niet opnieuw het Nederlands burgerschap aanvragen of opeisen.
De Grondwet-rechtbank verstrekt een Grondwet-nationaliteit-arrest (GwnatA) waarin
Geboorteakte van de persoon wordt aangevuld met het Afstand doen van de
Nederlandse nationaliteit.
5. Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor afstand doen van Burgerschap.
6. Personen in Nederland geboren vanaf de inwerkingtreding Grondwet 2014-2016 mogen
geen Buitenlands paspoort bezitten; een mens kan maar in één land zijn geboren.
7. Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor gebruik van Buitenlandse paspoorten in
de Republiek Nederland.
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Artikel 3
Discriminatie verbod, Fairtrade & Eko plicht
1. Elk persoon die zich in Nederland bevindt, wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, sociale of
economische positie, woonplaats, vermogen of op welke grond dan ook, is niet
toegestaan.
2. Levensovertuiging beleven wij binnen de grenzen van de Grondwet 2014-2016 en de
Mensenrechtenverdragen.
3. Elk persoon die dit Grondwet-artikel correct toepast leeft dus in de Fairtrade & Eko
economie en is als vanzelfsprekend verplicht mee te werken aan het dagelijks
onderhoud van deze economie.
Artikel 4
Onaantastbaarheid lichaam, privacy en het folteren van de mens
1. Elk persoon heeft het Grondrecht op onaantastbaarheid van zijn of haar lichaam.
Onaantastbaarheid van het lichaam en privacy zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor privacy.
2. Ieder heeft de vrijheid van denken en spreken.
Niemand wordt gedwongen om zijn of haar gedachten en overtuigingen te uiten en / of
te verbergen, zolang deze persoon de Grondwet 2014-2016 correct toepast.
3. Elk persoon van 18 jaar of ouder bepaalt voor zichzelf wat onaantastbaarheid van zijn
of haar lichaam is, zolang deze persoon handelt binnen de grenzen van de Grondwet
2014-2016 en Mensenrechtenverdrage.
4. Elk minderjarig persoon tot 18 jaar heeft recht op onaantastbaarheid van zijn of haar
lichaam en mag in een schriftelijke verklaring – voorzien van handtekening en kopie
van zijn of haar Geboorteakte – vastleggen wat hij of zij belangrijk vindt voor zijn of
haar lichaam binnen de Gezondheidszorg, Onderwijs, Rechtsysteem en Media.
Deze schriftelijke verklaring is een waardevast document in bij de Rechtbank.
5. Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor onschendbaarheid van het lichaam
voor minderjarigen, jonger dan 18 jaar oud.
6. Elk persoon die gedwongen is te vechten tegen Grondwetschendingen – uitgevoerd
door een ander persoon op zijn of haar lichaam in zijn of haar leven -, is aangetast in
zijn of haar onaantastbaarheid van het lichaam.
7. Elk persoon die zich aangetast voelt in zijn of haar privacy veroorzaakt door
Grondwetschendingen kan bij De Grondwet-rechtbank een gevangenisstraf van 365
dagen of een taakstraf van 2000 uur eisen tegen de persoon die weigert de Grondwet
2014-2016 correct toe te passen.
Grondwet 2014-2016 artikel 4.7 – Folteren met Technologische ontwikkelingen – kan
pas plaatsvinden nadat alle betrokken partijen eerst een procedure hebben volbracht bij
de Arbitrage-rechtbank.
8. Het Folterverdrag toepassen bovenop de Grondwet 2014-2016, kan tot hogere straffen
voor de Dader leiden.
9. Technologische ontwikkelingen zijn geen grond om de onaantastbaarheid en privacy
van het lichaam te vernietigen.
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Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor het ontwikkelen en gebruiken van
technologische ontwikkelingen.
Technologische ontwikkelingen die worden gerealiseerd met als doel de Burger te
dwingen te vechten tegen Grondwetschendingen, worden door de Rechtbank benoemd
als zijnde Folter-instrumenten in de Gerechtelijke Uitspraak.
10. Elke Rechtbank in Nederland die constateert dat technologische ontwikkelingen worden
misbruikt om een Burger te dwingen te vechten tegen Grondwet-schending, verwijst
het dossier door naar De Grondwet-rechtbank.
De Grondwet-rechtbank legt de Dader de maximale straf van 365 dagen
gevangmisstraf of een taakstraf van 2000 uur opleggen.

Artikel 5
Recht op leven
1. Elk persoon heeft recht op leven; hulp bij zelfdoding anders dan in de Grondwet 20142016 vastgelegd is verboden.
Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor Recht op Leven.
2. Elk persoon die een ander persoon wil dwingen te blijven leven op Planeet Aarde moet
kunnen bewijzen dat hij of zij persoonlijk de Grondwet 2014-2016 en
Mensenrechtenverdragen correct toepast in het leven van de persoon die zelfdoding wil
doorleven.
3. Elk persoon die moet vechten voor Grondrechten voor zijn of haar lichaam tijdens zijn
of haar leven, is gedwongen tot een inhumaan leven.
Artikel 6
Recht op sterven
1. Elk persoon heeft recht te sterven op een zelfgekozen moment in Nederland op Planeet
Aarde voor een enkele reis naar de Krachten groter dan onszelf in de Galaxy.
2. Elk persoon ouder dan 18 jaar heeft het recht op vrijwillige menswaardige
levensbeëindiging, waarvoor de Gezondheidszorg een middel verstrekt.
Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor Recht op sterven.
3. Elk persoon ouder dan 18 jaar die Planeet Aarde vrijwillig wil verlaten moet hiervoor
een Gezondheidszorg-middel ontvangen dat (drie)3-voudig wordt geregistreerd bij de
huisarts, apotheek en zorgverzekeraar.
4. Elk persoon ouder dan 18 jaar die Planeet Aarde vrijwillig wil verlaten moet zich laten
registreren als zijnde wel of geen Donor.
Bij de Donor-registratie staat geregistreerd op welke datum de persoon het
Gezondheidszorg-middel voor zelfdoding ontvangt van welke huisarts, welke apotheek
en bij welke zorgverzekeraar. De houdbaarheidsdatum, productienummer en fabrikant
naam van dit zelfdodings-middel worden geregistreerd bij de Donor-registratie.
5. Elk persoon die zelf de Grondwet 2014-2016 en Mensenrechtenverdragen niet correct
uitvoert, maar een medemens wel dwingt te blijven leven, is schuldig aan folteren.
Artikel 7
Persoonlijke levenssfeer
1. Elk persoon heeft recht op eerbiediging van zijn of haar persoonlijke levenssfeer,
familie-leven, binnen de grenzen van de Grondwet 2014-2016.
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2. Het verzamelen, bijhouden, gebruiken en verspreiden van informatie over het privéleven van een persoon is niet toegestaan zonder zijn of haar schriftelijke toestemming.
De Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor het verwerken van informatie over het
privé-leven van een persoon en rechtspersoon.
3. De Staten-Generaal en andere overheden (met zelfbestuur) – de organen en hun
ambtenaren – zijn verplicht om elk persoon te voorzien van toegang tot documenten
en materialen die rechtstreeks van invloed zijn op zijn of haar persoonlijke rechten en
vrijheden, tenzij bij wet anders is voorzien.
Elk persoon van 18 jaar en ouder heeft recht op correctie van fouten in de registratie
van zaken die betrekking hebben op zijn of haar persoon en die aan hem of haar
worden getoond en / of meegegeven.
Personen jonger dan 18 jaar laten hun wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens
opvragen, onderhouden, corrigeren.
4. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het
vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
5. Openbare Diensten die aantoonbaar zelf de Grondwet 2014-2016 en de
Mensrechtenverdragen niet correct toepassen verliezen hun autoriteit bij de Rechtbank
en verliezen hun recht inbreuk te maken op de persoonlijke levenssfeer van een
natuurlijk persoon.
6. Buitenlandse regeringen en Buitenlandse veiligheidsdiensten mogen 'burgers
bespioneren op voorwaarde dat de informatie die zij verzamelen dient om de Fairtrade
& Eko economie te realiseren, Wereldwijd'. Dit moeten zij kunnen bewijzen bij de
Rechtbank.
Artikel 8
Briefgeheim, telefoongeheim, internetgeheim
1. Het briefgeheim, telefoongeheim en internetgeheim van een persoon zijn
onschendbaar, tenzij de wet anders bepaalt en de Grondwet rechtbank toestemming
geeft voor Grondwet-schending in het leven van deze persoon.
2. Het telefoon- en internetgeheim is onschendbaar, tenzij de wet anders bepaalt en de
Minister-president schriftelijke toestemming geeft voor Grondwet-schending.
De Minister-President mag deze toestemming uitsluitend verlenen als hij of zij kan
aantonen bij De Grondwet rechtbank dat hij of zij de Grondwet 2014-2016 persoonlijk
correct toepast in Nederland. De Minister-President staat voor deze taak boven alle
politieke partijen.
3. Elk persoon in Nederland of in het Buitenland die werkt met gegevens uit brieven,
telefoon en internet afkomstig uit Nederland, is verplicht te bewijzen dat hij of zij
persoonlijk de Grondwet 2014-2016 correct toepast – op elk moment van de dag –.
4. Buitenlandse veiligheidsdiensten of Buitenlandse rechtspersonen die willen beschikken
over brief-gegevens, telefoon-gegevens en / of internet-gegevens van Nederlanders
en / of Vreemdelingen die in Nederland verblijven, moeten bij de Grondwet rechtbank
kunnen aantonen dat zij de Grondwet 2014-2016 en de Mensenrechtenverdragen
toepassen voor de realisatie van de Fairtrade & Eko economie.
5. De Rechtbank straft personen werkzaam bij Buitenlandse veiligheidsdiensten of
Buitenlandse rechtspersonen met 365 dagen gevangenisstraf in Nederland, zodra blijkt
dat deze personen wel Nederlanders en / of Vreemdelingen op Nederlands grondgebied
bespioneren maar geen Fairtrade & Eko economie realiseren tijdens hun
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werkzaamheden. Om deze Buitenlanders te kunnen arresteren en berechten moeten zij
zich op Nederlands grondgebied bevinden.

Artikel 9
Media- en technologie gebruik
1. Elk persoon heeft bij gebruik van media geen toestemming nodig voor het openbaren
van gedachten of gevoelens, zolang het geproduceerde gedrag of werk voldoet aan de
eisen van de Grondwet 2014-2016.
2. Media betreft alle vormen van informatie-overdracht.
Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor informatie-overdracht.
3. Technologie betreft alle hulpmiddelen toegepast voor informatie-overdracht in de
media.
4. De wet stelt regels omtrent radio, televisie, internet en nu nog voor de burger
onbekende produkten die zullen verschijnen dankzij technologische ontwikkelingen.
Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- en televisieuitzending of
internet.
5. De Regering beschermt de burger in Nederland tegen machtsmisbruik van de media
door toe te zien op correcte toepassing van de Grondwet 2014-2016 door deze zelfde
media.
De Regering ontneemt de media bestaansrecht zodra deze weigert de Grondwet 20142016, de wet en Mensenrechtenverdragen correct toe te passen.
6. Het maken van handelsreclame moet in overeenstemming zijn met de eisen van de
Grondwet 2014-2016.
Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor reclame.
7. Lobbyen kan uitsluitend gericht zijn op het realiseren van de Fairtrade & Eko-economie.
Lobbyisten die lobbyen voor Grondwet-schendingen zullen door De Grondwet-rechtbank
worden gestraft met 365 dagen gevangenisstraf of een taakstraf van 2000 uur.
Artikel 10
Minderjarige Burgers en media – en technologie gebruik
1. Minderjarige burgers tot 18 jaar moeten actief worden beschermt tegen Grondwetschendingen door media in hun leven.
2. Ouder en verzorgers hebben de plicht om kinderen op zo jong mogelijke leeftijd op te
voeden over correct gebruik van media en technologie. Hierbij hanteren ouders en
verzorgers de Grondwet 2014-2016 om de kinderen bewust te maken van goed gedrag
voor zelfbescherming.
Rechtspersonen hebben de plicht minderjarigen te beschermen tegen machtsmisbruik
door media & rechtspersonen in hun privéleven & schoolleven.
Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor het beschermen van minderjarigen
tegen machtsmisbruik door media & rechtspersonen.
3. Scholen, onderwijssystemen, rechtspersonen en Openbare Diensten hebben de plicht
minderjarigen te beschermen tegen nadelige invloeden van nog onbekende produkten
voor media-gebruik die door technologische ontwikkelingen op de markt zullen
verschijnen in de toekomst.
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Artikel 11
Recht op vereniging
1. Het recht tot vereniging wordt erkend. De wet kan dit recht beperken in het belang van
de openbare orde.
Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor rechtspersonen.
2. Elke vereniging, stichting of andere rechtspersoon die weigert de Grondwet 2014-2016
toe te passen, wordt op bevel van De Grondwet-rechtbank ontbonden.
3. De Grondwet-rechtbank veroordeelt elk Bestuurslid van een vereniging, stichting of
ander rechtspersoon die de Grondwet 2014-2016 en Mensenrechtenverdragen weigert
uit te voeren – en waarvan de rechtspersoon in ontbonden op bevel van De Grondwetrechtbank – tot 365 dagen gevangenisstraf of een taakstraf van 2000 uur.
Elk persoon die door De Grondwet-rechtbank is veroordeeld tot 365 dagen
gevangenisstraf of een taakstraf van 2000 uur mag geen Bestuursfunctie meer
uitoefenen.
4. Elke Benadeelde Partij die schade lijdt door het feit dat een vereniging, stichting of
andere rechtspersoon weigert de Grondwet 2014-2016 en Mensenrechtenverdragen
correct toe te passen, heeft recht op schadevergoeding.
Artikel 12
Recht op openbare vergadering en betoging buitenshuis
1. Het recht op openbare vergadering en betoging buitenshuis wordt erkend, maar mag
alleen worden gepraktiseerd door personen die kunnen aantonen dat zij zelf de
Grondwet 2014-2016 en Mensenrechtenverdragen correct toepassen.
Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor optreden door de Wetgevende macht,
Rechterlijke macht en Uitvoerende macht gericht op nationale veiligheid en gezondheid.
2. Het recht op openbare vergadering en betoging buitenshuis kan pas ontstaan nadat de
Benadeelde Partij de Dader van Nederlandse Grondwet-schendingen schriftelijk heeft
terechtgewezen en hem of haar 6 weken de tijd heeft gegeven zijn of haar fout te
herstellen.
3. Burgers in Nederland die persoonlijk alle moeite doen de Grondwet 2014-2016 en
Mensenrechtenverdragen correct toe te passen, mogen geen hinder ondervinden van
personen die weigeren juridisch correct te werken maar wel overgaan tot een openbare
vergadering en betoging buitenshuis.
Artikel 13
Arbeid
1. De Staten-Generaal, de Regering en lagere overheden hebben de plicht burgers te
voorzien van Arbeid en Minimumloon en / of van Sociale zekerheid met een
Basisinkomen bij Werkloosheid, in overeenstemming met de uitvoering van de
Grondwet 2014-2016.
Een Staten-Generaal wet regelt het Arbeids- – en Sociale zekerheidsrecht.
2. Niemand werkzaam bij de Openbare Dienst mag een hogere Beloning ontvangen voor
geleverde diensten dan het salaris is van de Minister-president van de Republiek
Nederland.
Artikel 14
Bestaanszekerheid Volk en Welvaart
1. Sociale zekerheid is een leefstijl verankert in de Fairtrade & Eko economie, gericht op
het waarborgen van de menselijke waardigheid en capaciteiten en behoud van een
gezonde Planeet Aarde in de Galaxy.
Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor behoud van de rijkdommen mens, dier,
plant, water, lucht, universum, grondstoffen.
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2. Nederlanders op Nederlands grondgebied, die niet in hun kosten van levensonderhoud
kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op een Basisinkomen Sociale
zekerheid.
3. Vreemdelingen op Nederlands grondgebied, die niet in hun kosten van levensonderhoud
kunnen voorzien en wel voldoen aan de eisen van Parlement-wetten en de
Vreemdelingen-wetten van Nederland, kunnen alleen aanspraak maken op een
Basisinkomen Sociale zekerheid als zij de Nederlandse taal spreken.
4. Het ontstaan en handhaven van Vrijwillige en / of Commerciële sociale zekerheden en
juridisch correcte Liefde zal worden aangemoedigd.
Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor Liefde tijdens het uitvoeren van
Vrijwillige en/of Commerciële sociale zekerheden.
Artikel 15
Wonen
1. De Staten-Generaal en de Regering waarborgen voldoende veilige woongelegenheid
voor de Bevolking van Nederland.
Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor realisatie van de woningmarkt
2. Ieder heeft het recht om een woning te bezitten, te huren of te gebruiken op basis van
een contract dat aan de eisen van de Grondwet 2014-2016 voldoet.
3. De woning is onschendbaar.
4. Het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner is verboden,
tenzij de wet anders bepaalt.
Een Staten-generaal wet bepaalt de regels voor het binnentreden van een woning.
De lokale Rechtbank verstrekt een Gerechtelijk bevel voor binnentreden van de woning.
5. Personen werkzaam voor het bevoegd gezag die volgens de wet de woning mogen
binnentreden, moeten zich voorafgaand aan binnentreding legitimeren en meedelen
welk juridisch feit het binnentreden vereist.
Aan de bewoner wordt door het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk een schriftelijk
verslag van het binnentreden verstrekt.
Het binnentreden van de woning kan in het belang zijn van de nationale veiligheid of
volgens van Strafvordering; een Staten-Generaal wet stelt regels voor de verstrekking
van het verslag over binnentreden en de uitsteltermijn voor uitgestelde verstrekking
van dit verslag.
Het bevoegd gezag dat de woning binnentreedt mag alleen de verstrekking van het
verslag over binnentreding van de woning achterwege mag laten, als de inhoud van het
verslag de nationale veiligheid verzwakt.
Het bevoegd gezag moet bij de Rechtbank kunnen bewijzen dat zij de Grondwet 20142016.
Ambtenaren die zich beroepen op hun functie binnen het bevoegd gezag maar hun
rechtspositie misbruiken om een woning onder valse voorwendselen binnen te treden
en de bewoner stiekem te folteren, zijn schuldig aan Grondwet-schending.
6. Niemand mag willekeurig worden beroofd van zijn of haar huis; ontruiming van een
woning mag uitsluitend plaatsvinden op bevel van de lokale Rechtbank.
Het bevel van de lokale rechter is in eerste instantie gericht op Contract-breuk en / of
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Strafvordering, niet op Grondwet-schending. De rechter die oordeelt in eerste instantie
bepaalt of er sprake is van Grondwet-schending en of de zaak moet worden
doorgestuurd aan De Grondwet-rechtbank.
Artikel 16
Eigendom en Onteigening
1. Privé-eigendom, staats-eigendom en andere vormen van eigendom worden erkend en
worden beschermd door de wet.
Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor eigendom.
2. Onteigening van eigendom kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen
vooraf verzekerde schadeloosstelling, binnen de grenzen van de Grondwet 2014-2016.
3. In geval van nood – een levensbedreigende situatie voor de Volksgezondheid – kan
onteigening van eigendom per direct geboden zijn; in deze omstandigheid kan
schadeloosstelling achteraf plaatsvinden.
Een Staten-Generaal wet bepaalt regels voor onteigening in deze omstandigheden.
4. Het bevoegd gezag vernietigt het eigendom, of maakt het onbruikbaar, of beperkt het
eigendomsrecht; in deze omstandigheden bepaalt de wet het recht op
schadevergoeding.
Artikel 17
Leefklimaat
De Staten-Generaal en lagere overheden hebben de plicht Nederland bewoonbaar te maken en
te houden voor mens, plant en dier, gericht op het in stand houden van Planeet Aarde op lange
termijn. De Economie van de Republiek Nederland moet zo spoedig mogelijk 100% Fairtrade &
Eko zijn voor mens, dier, plant & natuurlijke elementen.
Artikel 18
Gezondheid en Welzijn
1. De Staten-Generaal, de Regering en de lagere overheden treffen maatregelen ter
bevordering van de Volksgezondheid.
2. De overheid schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en
voor vrijetijdsbesteding.
Een Staten-Generaal wet bepaalt de regels voor het maatschappelijk en culturele leven
in Nederland.
3. Het camoufleren van feiten en omstandigheden over het leven van mens, dier, plant &
natuurlijke elementen kan een bedreiging zijn voor de Volksgezondheid van de mens
en het kan een Grondwet-schending zijn.
De lokale Rechtbank bepaalt in dit camouflage-dossier of er sprake is van Grondwetschending en of het dossier moet worden verwezen naar De Grondwet-rechtbank.
Bij conflicten, zijn betrokken partijen verplicht eerst een oplossing te genereren via de
Arbitrage-rechtbank.
De wet bepaalt welke dieren, planten & natuurlijke elementen extra bescherming van
de overheid krijgen.
Artikel 19
Onderwijs
1. De Staten-Generaal en de Regering waarborgen het bestaan van Onderwijs gericht op
de realisatie van de Fairtrade & Eko economie, binnen de grenzen van de Grondwet
2014-2016, de wet en Mensenrechtenverdragen.
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2. Elke Burger heeft recht op Onderwijs voor het optimaal ontwikkelingen van persoonlijke
capaciteiten en arbeidsvaardigheden, gericht op leven op Planeet Aarde en het
doorgeven van deze Planeet aan de nog komende generaties Burgers.
3. Elk kind of persoon jonger dan 18 jaar heeft Leerplicht en moet zijn of haar kennis laten
testen door middel van examens; de exameneisen zijn vastgelegd in Onderwijs-wetten.
Kinderen krijgen vanaf de Basisschool les in Recht en Pedagogiek.
4. Elke Burger mag een ander persoon onderwijzen, binnen de grenzen van de Grondwet
2014-2016, de wet en Mensenrechtenverdragen.
De Overheid houdt toezicht op naleving van Onderwijs-wetten, gericht op
vakbekwaamheid, zedelijkheid van de Onderwijzer en de kwaliteit van de
Onderwijsmethoden voor het welzijn van de leerling / student.
Elke Onderwijzer die weigert de Grondwet 2014-2016 correct toe te passen is schuldig
aan Grondwet-schending.
Elke Onderwijsmethode die leerling / student iets anders leert dan het correct
toepassen van de Grondwet 2014-2016, de wet en Mensenrechtenverdragen wordt per
direct gestopt. De Bedenker, Ontwikkelaar van deze criminele Onderwijsmethode of
Onderwijzer die leerling / student indoctrineert met de criminele Onderwijs-methoden,
is schuldig aan Grondwet-schending en kan een gevangenisstraf van 365 dagen of een
taakstraf van 2000 uur krijgen als straf.
De Arbitrage-rechtbank bepaalt of dit Onderwijs-dossier moet worden verwezen naar
De Grondwet-rechtbank.
5. De Staten-Generaal en de lagere overheden waarborgen in de wet het bestaan van
voldoende Fairtrade & Eko onderwijs per gemeente.
6. Een Onderwijsinstelling in de vorm een Openbare Dienst – met Belastinggeld
gefinancierd – moet voldoen aan de eisen voor Openbare Diensten verankert in de
Grondwet 2014-2016.
7. Een Onderwijsinstelling in de vorm van Particulier Onderwijs – met privaat geld
gefinancierd – functioneert binnen de grenzen van de Grondwet 2014-2016, de wet en
Mensenrechtenverdragen.
8. Instellingen voor Hoger Onderwijs en Universitair Onderwijs worden beoordeeld op de
mate waarin zij instaat zijn de leerling / student te assisteren bij het realiseren van de
Fairtrade & Eko economie.

Artikel 20
Geldstelsel en Belastingen, schulden van Burgers
1. De Staten-Generaal regelt het Geldstelsel, het Bankenstelsel en het bestaan van
overige Financiële instellingen en stelsels voor Nederland bij wet.
Alle Banken en Financiële instellingen op Nederlands grondgebied moeten zo spoedig
mogelijk Fairtrade & Eko banken en instellingen zijn.
Een Bank, een Financiële instelling of organisatie die met geld werkt, mag niet
moedwillig het bestaan van een persoon of andere organisatie beschadigen of
vernietigen.. door hun macht over geld bestemt voor die andere persoon of organisatie
te misbruiken.
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2. De Staten-Generaal en de Regering handhaven de Financiële en Fairtrade & Eko
soevereiniteit van Nederland binnen de Europese Unie en Wereldwijd.
3. De Staten-Generaal bepaalt welke financiële bijdrage Nederland wil leveren aan de
Europese Unie of overige Unies.
4. Iedereen is verplicht wettelijk vastgestelde Belastingen te betalen.
Belastingwetten hebben geen terugwerkende kracht.
5. De wet bepaalt welke Belastingen door de besturen van Provincies en Gemeenten
kunnen worden geheven en regelt hun financiële verhouding tot het Rijk.
6. Elke Burger heeft het recht de Arbitrage-rechter te verzoeken ondragelijk zware
financiële schulden om te zetten in een taakstraf van (vijfhonderd) 500 uur , of
(duizend) uur, of (vijftienhonderd) 1500 uur en maximaal (tweeduizend) 2000 uur.
Voor de aflossing van een schuld van (honderdduizend) 100.000 euro staat 1000 uur
taakstraf.
De Verzoeker moet bewijzen geen mogelijkheid te kennen voor het afbetalen van
gemaakte persoonlijke schulden.
Deze taakstraf wordt uitgevoerd als zijnde 'volwaardig werk dat voldoet aan de eisen
voor Arbeidsomstandigheden volgende het Verdragen-recht'.
Deze taakstraf mag worden uitgevoerd naast een Arbeidscontract of Basisinkomen voor
Werklozen.
Elke Burger die door de Arbitrage-rechter een taakstraf van 500, 1000, 1500 of 2000
uur opgelegd krijgt ter vervanging van het afbetalen van schulden , is na het
volbrengen van deze taakstraf schulden vrij.

Titel 2
Rechterlijke macht, Uitvoerende macht
Artikel 21
Grondrechten binnen de Rechterlijke en Uitvoerende macht
1. Elk persoon werkzaam bij de Rechterlijke macht en de Uitvoerende macht is verplicht
Grondwet-schendingen van Parlementsleden te stoppen met de Grondwet-schendingprocedure bij De Grondwet-rechtbank.
2. Het Folterverdrag verplicht elke inwoner van Nederland Schending van Grondrechten
door een ander persoon te stoppen.
Artikel 22
Toegang tot Recht, Rechtsbijstand en Rechtbank
1. De Staten-Generaal,, de regering en De Grondwet-rechtbank waarborgen toegang tot
de Grondwet 2014-2016 en Mensenrechtenverdragen voor elke Burger in Nederland.
2. Elk persoon kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan.
Elk persoon heeft recht op Rechtsbijstand die de wet hem of haar toekent.
De Grondwet-rechtbank procedure is gratis, maar bied geen ruimte voor corruptie.
3. De Nederlandse Advocatenorde is verplicht de kwaliteit van Rechtsbijstand optimaal te
houden door te controleren of advocaten en andere raadpersonen en / of docenten van
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Rechtenstudies functioneren binnen de grenzen van de Grondwet 2014-2016, de wet en
Mensenrechtenverdragen.
De Nederlandse Advocatenorde is verplicht elk persoon – op welke wijze dan ook
verbonden aan de Advocatenorde – schuldig aan Grondwet-schendingen inzake
Rechtsbijstand in het dossier schriftelijke terecht te wijzen.
Leden van de Advocatenorde, de Nederlandse Advocatuur en / of Docenten van welke
Rechtenstudie dan ook – die zich schuldig maken aan Grondwet-schendingen – worden
gestraft door De Grondwet-rechtbank met een gevangenisstraf van 365 dagen of een
taakstraf van 2000 uur.
Studenten en Stagiaires – actief binnen organisaties gericht op het toepassen en
handhaven van recht in de Republiek Nederland – mogen deze organisaties voor de
Arbitrage-rechtbank dagen, bij twijfel over het juridisch correct toepassen van de
Grondwet 2014 – 2016 in de organisatie.
4. Niemand kan tegen zijn of haar wil worden afgehouden van de rechter die de
Grondwet2014- 2016 hem of haar toekent.
Artikel 23
Menselijke waardigheid, Strafbaarstelling, Doodstraf en Foltering
1. De menselijke waardigheid wordt beschermd door de Staten-Generaal, de Regering en
De Grondwet-rechtbank.
2. De Grondwet 2014-2016, Nationale wet en Verdrag bepalen of gedrag van een Burger
en feiten ontstaan door een Burger, strafbare feiten zijn.
3. De doodstraf wordt niet opgelegd.
4. Elke persoon beschuldigd van het plegen van een misdrijf, wordt onschuldig geacht tot
zijn of haar schuld is bewezen bij de Rechtbank en vastligt in een Gerechtelijke
Uitspraak.
Een verdachte van een strafbaar feit – waarover de Straf-rechtbank oordeelt - is niet
verplicht te spreken, is niet verplicht zijn of haar onschuld te bewijzen.
Niet te verwijderen twijfels over de schuld van een persoon moet worden uitgelegd in
het voordeel van de verdachte.
Elk persoon moet bij de Arbitrage-rechtbank wel spreken en is wel verplicht zijn of haar
onschuld te bewijzen tijdens het generen van een oplossing voor een conflict, nu de
Arbitrage-rechtbank de Straf-rechtbank niet mag vervangen.
5. Niemand kan een tweede worden gestraft voor een en hetzelfde misdrijf.
Een persoon eenmaal veroordeeld voor een misdrijf kan wel worden geconfronteerd met
nieuwe bewijsstukken voor datzelfde misdrijf, die de rechtzaak kunnen heropenen Er
ontstaat een nieuwe aanvullende rechtzaak met nieuwe bewijsstukken voor een nieuwe
aanvullende Gerechtelijke Uitspraak.
De Arbitrage-rechtbank mag dit Straf-rechtbank-dossier niet in behandeling nemen.
6. Gratie wordt verleend door de Minister-President; een gerecht adviseert de MinisterPresident. Amnestie wordt bij decreet toegewezen door de Minister-President.
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Artikel 24
Vrijheidsberoving
1. De Staten-Generaal wet bepaalt of een Burger wel of niet van zijn of haar vrijheid
beroofd mag worden.
2. Op bevel van de rechter kan een Burger van zijn of haar vrijheid worden beroofd.
3. De wet bepaalt welk persoon – van het bevoegd gezag – een Burger van zijn of haar
vrijheid mag beroven. Een Arrestatie van een Burger door Politie en Justitie wordt op
video vastgelegd.
Deze Burger, die van zijn of haar vrijheid is beroofd anders dan op gerechtelijke bevel,
kan de rechter via een Advocaat om zijn of haar invrijheidstelling verzoeken. De wet
bepaalt de termijn waarbinnen hij of zij moet worden gehoord door de rechter.
Alle verhoren van Burgers die op welke wijze dan ook zijn betrokken bij een strafbaar
feit worden op video vastgelegd. De betrokken Burger krijgt een kopie van de opname
van verhoor.
De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming
onrechtmatig oordeelt.
Deze rechter kent de Benadeelde Partij in de Gerechtelijke Uitspraak waarin de
invrijheidstelling wordt gelast, direct een schadevergoeding toe, te betalen door de
Staat binnen 6 weken na uitspraak door de rechter.
4. Elk persoon in gevangenschap geplaatst met als doel de Rechtbank te laten oordelen
over een strafbaar feit, moet binnen een redelijke termijn een Gerechtelijke Uitspraak
krijgen.
5. Elk persoon aan wie rechtmatig zijn of haar vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt
in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming
verdragen.
Artikel 25

Positie Rechterlijke macht

1. De Rechtbanken zijn verplicht alle conflicten – van elke Burger en / of Openbare Dienst
die een verzoek indient bij de Rechtbank – te berechten.
2. De Rechtbanken berechten strafbare feiten.
3. De Rechtbanken werken met een transparant en eenduidig systeem voor straf en
boetes.
4. De Rechtbanken leggen in de Gerechtelijke Uitspraak vast hoeveel dagen een schuldig
bevonden persoon in detentie moet doorbrengen.
5. De Rechter bepaalt of een gevangenisstraf van 365 dagen kan worden vervangen door
een taakstraf van 2000 uur.
Het opwekken van energie per fiets of ander fitnessapparaat door een Burger – voor het
leveren van stroom aan een gebouw - mag als taakstraf worden gekozen of opgelegd.
Deze taakstraf wordt onder streng medisch toezicht uitgevoerd.
6. De zittingen bij de Rechtbank zijn openbaar, tenzij de wet anders bepaalt.
De Gerechtelijke Uitspraken maken transparant op welke gronden de rechter tot welke
juridisch correcte conclusies is gekomen. De Gerechtelijke Uitspraak is openbaar.
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7. De Staten-Generaal voorziet het Volk van wetten voor Tuchtrechtspraak.
Tuchtrechtspraak werkt met een kopie van de procedure van de Arbitrage-rechtbank,
zoals beschreven in de Grondwet 2014 -2016.
8. Burgers en Openbare Diensten zijn verplicht eerst een procedure te volbrengen bij de
Arbitrage-rechtbank. Tenzij in een Staten-generaal wet is vastgelegd dat een conflict
wordt voorgelegd aan de Tuchtrechter.
9. De wet bepaalt wanneer een Burger of Openbare Dienst in Nederland een Administratief
beroep moet indienen bij de Rechtbank. Burger of Openbare Dienst zijn wel verplicht
eerst naar de Arbitrage-rechtbank te gaan voor conflict-oplossing; Administratief recht
is een tweede gerechtelijke procedure.
10.De Staten-Generaal wet bepaalt welke regels gelden voor berechting buiten Nederland
en voor het Oorlogsstrafrecht.
11.De leden van de Staten-Generaal en Leden van de Regering staan wegens
Ambtsmisdrijven - Grondwet-schending -, altijd terecht bij De Grondwet-rechtbank.
12.Elke Nederlander of Vreemdeling met een Verblijfsvergunning kan bij De Grondwetrechtbank een rechtzaak starten tegen Leden van de Staten-Generaal en Leden van de
Regering inzake Grondwet-schendingen.

Artikel 26

Rechterlijke macht

1. De wet wijst de gerechten aan die behoren tot de Rechterlijke macht.
2. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Rechterlijke macht.
3. De wet regelt, dat Burgers die geen functie hebben binnen de Rechterlijke macht, wel
een vaststaande taak toebedeeld kunnen krijgen voor deelname aan Rechtspraak en /
of het controleren van het functioneren van de Rechterlijke macht.
4. De Rechterlijke macht opent zo spoedig mogelijk een Arbitrage-rechtbank.
5. De Arbitrage-rechtbank werkt samen met de Nationale Ombudsman.
De Nationale Ombudsman wordt een Mediator voor de Arbitrage-rechtbank.

Artikel 27

Arbitrage-rechtbank

1. De Arbitrage-rechtbank (A-rechtbank) is de eerste Rechtbank in Nederland waar alle
Burgers en Openbare Diensten verplicht een eerste procedure starten voor conflictbeëindiging.
2. De Arbitrage-rechtbank staat náást de Straf-rechtbank en vóór alle overige
Rechtbanken.
3. De Arbitrage-rechtbank kan de Straf-rechtbank niet vervangen.
4. De Arbitrage-rechtbank komt met een duidelijk herkenbare Afdeling voor Arbeid &
Sociale Zekerheid, Onderwijs, Huisvesting, Familie-leven, Milieu & Natuur, Technologie,
Geneeskunde en Media.
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5. De Arbitrage-rechtbank is een openbare Rechtbank.
De Griffier en Rechter bepalen samen of een proces achter gesloten deuren moet
plaatsvinden, ter bescherming van de privacy van personen.
6. De Arbitrage-rechtbank is een Klokkenluiders-constructie. Elke Burger die misstanden
in Nederland aan het Volk wil bewijzen start hiervoor een rechtzaak bij de Arbitragerechtbank.
7. Blijft een conflict bestaan na een Gerechtelijke Uitspraak van de Arbitrage-rechtbank,
kan elk persoon een gerechtelijke procedure starten bij een andere Rechtbank.
8. De wet bepaalt welke Rechtbanken Nederland installeert en welke procedures de Burger
moet toepassen.
9. De wet geeft het Volk een nieuwe Titel 'Arbitrage-rechtbank' in het Wetboek
Rechtsvordering, waarin details voor het voeren van de Arbitrage-procedure zijn
vastgelegd.
10. Alle betrokken partijen in het dossier dat aan de Arbitrage-rechtbank wordt voorgelegd,
betalen 1 laag vaststaand bedrag voor Griffierechten.
De Griffier van de A-rechtbank bepaalt wie de betrokken partijen zijn.
11. Partijen mogen bij de A-rechtbank zonder Advocaat procederen.
12. De procedure bij de Arbitrage-rechtbank vangt aan door het inleveren van het dossier
bij de Griffier van de A-rechtbank.
13. Bij deze Arbitrage-rechter moeten alle betrokken partijen wettelijk verplicht een
oplossing voor het conflict presenteren, verankerd in een geldige juridische constructie,
voorkomend uit de Grondwet 2014-2016, wetten & verdragen.
Weigert één van de betrokken partijen een uitvoerbare juridisch correcte oplossing te
presenteren in het dossier en tijdens de rechtzitting, verliest die partij automatisch het
geding. De A-rechter bepaalt de hoogte van de schadevergoeding te betalen aan de
Benadeelde Persoon.
14. De Griffier van de A-rechtbank handelt bij voorkeur het dossier zelfstandig af met een
Gerechtelijke Uitspraak.
De Griffier van de A-rechtbank heeft de autoriteit het dossier en de betrokken partijen
door te sturen naar een Mediator aangesloten bij en gekozen door de A-rechtbank.
Alle betrokken partijen betalen de Mediator een laag tarief voor 3 uur bemiddeling.
De Mediator werkt op neutraal terrein binnen een orgaan van de Rechterlijke en / of
Uitvoerende macht.
De Griffier kan op aanwijzing van de Mediator een Gerechtelijke Uitspraak schrijven.
15. De Griffier bepaalt of het dossier door de A-rechter moet worden beoordeelt tijdens
een rechtzitting.
16. De Arbitrage-rechter moet een juridisch correcte uitvoerbare oplossing opleggen aan
beide partijen.
17. De A-rechter moet de partij die weigert een oplossing te presenteren straffen =
griffierechten terug betalen aan andere partij + probleemoplossing betalen +
schadevergoeding betalen + eventueel dwangsom & sancties.
18. De Arbitrage-rechtbank adviseert de Staten-Generaal van de Republiek Nederland over
het maken van leesbare en eenduidig geschreven toepasbare wetten & verdragen in het
Parlement. Dit advies is openbaar voor elke Burger.
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De Arbitrage-rechtbank geeft dit advies wekelijks in het openbaar kado aan de
Parlementaire Commissie: Volk & Rechtbank. Arbitrage-rechtbank en Parlementaire
commissie stellen dit advies gratis ter beschikking aan het Volk.
Artikel 28

Rechterlijke Ambtenaren

1. De leden van de Rechterlijke macht met rechtspraak belast en de procureur-generaal
bij De Grondwet-rechtbank worden door de Minister-President voor het leven benoemd.
Zij worden ontslagen op eigen verzoek en bij het bereiken van een leeftijd vastgelegd in
de wet.
2. De wet bepaalt bij welk gerecht van de Rechtelijke macht de leden van de Rechterlijke
macht met rechtspraak belast en de procureur-generaal bij De Grondwet-rechtbank
werkzaam zijn en in welke gevallen zij kunnen worden geschorst of ontslagen, door de
Minister-President en / of de Voorzitter/President van De Grondwet-rechtbank.
3. De wet regelt rechtspositie van Rechterlijke Ambtenaren en Officieren van Justitie.
4. De Voorzitter/President van De Grondwet-rechtbank wordt door het Volk per
Referendum gekozen. De Kandidaat voor deze functie opent een website waarop
opleiding, werkervaring en toekomstplannen voor Nederland staan uitgelegd.
De overige leden van De Grondwet-rechtbank van de Republiek Nederland worden
benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
5. De wet bepaalt in welke gevallen de Grondwet-rechtbank is belast met de Cassatie
van Rechterlijke Uitspraken wegens schending van het recht.
6. De Grondwet-rechtbank is belast met rechtspreken op basis van de Grondwetschending-procedure, Titel 4 Grondwet 2014-2016 van de Republiek Nederland.
7. Bij de wet kunnen aan De Grondwet-rechtbank ook andere taken worden opgedragen.
Artikel 29
Positie Wet binnen Rechterlijke macht en Parlement
1. De Staten-Generaal en de Regering stellen gezamenlijk wetten & verdragen vast voor
het Volk.
2. Wetsvoorstellen kunnen worden ingediend bij en door de Minister-president en door de
Tweede Kamer van de Staten-Generaal.
Zolang een wetsvoorstel niet is omgezet in een wet, kan de indiener van het
wetsvoorstel deze altijd intrekken.
3. De wet bepaalt of wetsvoorstellen in verenigde vergadering van de Staten-Generaal
behandeld moeten worden. Deze wetsvoorstellen kunnen worden ingediend door de
Minister-president of door de Tweede Kamer.
4. De Minister-president, een Lid van de Tweede Kamer of een Lid van de verenigde
vergadering van de Staten-Generaal kan een wetsvoorstel indienen.
5. Wetsvoorstellen ingediend door de Minister-president, een Lid van de Tweede Kamer
of een Lid van de verenigde vergadering van de Staten-Generaal worden gezonden
aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer – of als de wet het voorschrijft – aan de
verenigde vergadering van de Staten-Generaal.

17

6. Zolang een wetsvoorstel ingediend door de Minister-president, of de Tweede Kamer ,
of de verenigde vergadering van de Staten-generaal niet is aangenomen tot wet, kan
elk Lid van de Staten-Generaal en de Regering de wettekst van het wetsvoorstel laten
veranderen tijdens de vergadering van de Tweede Kamer.
7. De Tweede Kamer kan één of meer van haar Leden opdragen het wetsvoorstel in de
Eerste Kamer te verdedigen.
8. De Eerste Kamer overweegt het wetsvoorstel zoals het is binnengekomen.
9. De Tweede Kamer stemt over wetsvoorstellen om deze te kunnen aannemen tot wet.
Om een wetsvoorstel te kunnen omzetten in een wet moeten minimaal (zesenzeventig)
76 Leden van de Tweede Kamer dit betreffende wetsvoorstel goedkeuren.
10. De Tweede Kamer stuurt de nieuwe wet door naar de Eerste Kamer.
11. De Eerste Kamer ziet erop toe dat de wetsvoorstellen en wetten afkomstig van de
Minister-president of de Tweede Kamer eenduidig in tekst zijn en uitvoerbaar zijn voor
het Volk, binnen de grenzen van de Grondwet 2014-2016, wet & verdrag.
Zolang een voorstel van wet niet door de Staten-Generaal is aangenomen, kan het door
de indiener van het wetsvoorstel worden ingetrokken.
12. De Eerste Kamer stemt over de wet van de Tweede Kamer.
De Eerste Kamer neemt een wet aan als er (achtendertig) 38 Eerste Kamerleden zijn
die de wet goedkeuren.
13. Een voorstel wordt wet, zodra het door de Staten-Generaal is aangenomen en door de
Minister-president is bekrachtigd.
14. De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de wetten. Zij treden niet
in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.
15. Algemene maatregelen van bestuur worden door de Minister-president vastgesteld.
16. De wet bepaalt welke voorschriften en straffen moeten worden gehandhaafd.
17. De wet bepaalt de op te leggen straffen.
18. De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de algemene maatregelen
van bestuur. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.
19. De wet regelt het Burgerlijk recht, het Strafrecht , het Administratief beroep en het
Burgerlijkprocesrecht en Strafprocesrecht en de regels voor Administratief beroep in
algemene wetboeken.
20. Een wet die aansprakelijkheid voor de Burger invoert of verhoogt, heeft geen
terugwerkende kracht.

Artikel 30
Nederlander met een Buitenlands paspoort en Vreemdeling
1. De Grondwet 2014-2016 regelt wie Vreemdeling is.
2. Een Vreemdeling in Nederland is een persoon geboren in het Buitenland en is in het
bezit van een Buitenlands paspoort of identiteitskaart voor legitimatie doeleinden.
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3. Personen in Nederland die zowel de Nederlandse nationaliteit als een Buitenlands
paspoort bezitten worden bij het schenden van de Grondwet 2014-2016 behandeld als
zijnde Vreemdeling.
4. De wet regelt de toelating en de uitzetting van Vreemdelingen.
Artikel 31
Uitzetting van Ongewenst Persoon
1. De Grondwet 2014-2016 regelt wie een Ongewenst Persoon in Nederland is en het land
moet verlaten.
2. De Grondwet-rechtbank van de Republiek Nederland oordeelt in eerste instantie en
hoogste ressort over Vreemdelingen die weigeren de Grondwet 2014-2016 correct uit te
voeren en Nederland moeten verlaten.
3. Vreemdelingen die op bevel van De Grondwet-rechtbank als zijnde Ongewenst Persoon
Nederland zijn verklaard en het land moeten verlaten, worden nooit meer toegelaten
tot Nederland.
4. Vreemdelingen die tot Ongewenst Persoon dreigen te worden verklaard door De
Grondwet-rechtbank, krijgen gratis rechtsbijstand voor uitsluitend deze beoordeling, die
wordt vastgelegd in een Grondwettelijk Uitzettings-Arrest.
5. De Politie ziet toe op daadwerkelijk vertrek van de Ongewenst Persoon.
6. Elke burger die tot Ongewenst Persoon is verklaard door De Grondwet-rechtbank, en
opnieuw in Nederland wordt gesignaleerd en gearresteerd door Politie, krijgt een
levenslange gevangenisstraf in een Nederlandse cel.
Zij verlaten de gevangenis als overleden persoon.
Artikel 32
Vreemdeling schuldig aan vernietiging Paspoort of Identiteitsbewijs
1. Vreemdelingen die zich in Nederland bevinden en hun paspoort of identiteitsbewijs
hebben vernietigd om verwijdering als zijnde Ongewenst Persoon of om Uitlevering te
voorkomen, krijgen een levenslange gevangenisstraf.
Zij verlaten de gevangenis als overleden persoon.
Artikel 33
Vrijwillig vertrek van Nederlanders en Vreemdelingen
Elk persoon heeft het recht Nederland te verlaten, tenzij de nationale wet anders bepaalt.
Artikel 34
Uitlevering van Nederlanders.
1. Uitlevering van een Nederlander op verzoek van een ander land, zal alleen plaatsvinden
krachtens verdrag en op de Grondwet-voorwaarde dat Politieke machthebbers,
Diplomaten of Personen van veiligheidsdiensten van het betreffende land dat om
Uitlevering vraagt, zelf de Grondwet van de Republiek Nederland 2014 – 2016 correct
toepassen.
2. Uitlevering van een Nederlander aan een land dat geen lidstaat is van het Statuut van
Rome – Internationaal Strafhof – zal niet plaatsvinden.
3. Elke Nederlander die niet wordt uitgeleverd aan het land dat om Uitlevering vraagt,
wordt door de Nederlandse Rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf
zodra er sprake is van: poging tot moord, moord, georganiseerde misdaad, misdrijven
tegen de menselijkheid zoals verminking, verkrachting, prostitutie, mensenhandel,
drugshandel, wapenhandel, handel in chemische stoffen met als doel burgers te doden,
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witwaspraktijken rond geld, organiseren van afbraak rechterlijke macht en uitvoerende
macht, organiseren van genocide, drone-aanvallen op burgers, cybercrime met als doel
de economie stil te leggen.
Artikel 35
Uitlevering van Vreemdelingen
1. Uitlevering van een Vreemdeling aan een ander land vindt plaats krachtens verdrag,
maar zal alleen plaatsvinden als Politieke machthebbers, Diplomaten of Personen van
Veiligheidsdiensten van het betreffende land dat om Uitlevering vraagt, zelf de
Grondwet van de Republiek Nederland 2014 – 2016 correct toepassen.
2. Elke Vreemdeling die niet wordt uitgeleverd aan het land dat om Uitlevering vraagt,
wordt door de Nederlandse Rechtbank veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf
zodra er sprake is van: poging tot moord, moord, georganiseerde misdaad, misdrijven
tegen de menselijkheid zoals verminking, verkrachting, prostitutie, mensenhandel,
drugshandel, wapenhandel, handel in chemische stoffen met als doel burgers te doden,
witwaspraktijken rond geld, organiseren van afbraak rechterlijke macht en uitvoerende
macht, organiseren van genocide, drone-aanvallen op burgers, cybercrime met als doel
de economie stil te leggen.

Titel 3
Democratie en Republiek
Artikel 36
Parlement van de Republiek Nederland
1. Het Parlement bestaat uit de Staten-Generaal en de Regering, Staten-Generaal
Commissies en een Parlementaire Commissie.
Het Parlement voorziet in het bestaan van Staten-Generaal Commissies die de StatenGeneraal en de Regering adviseren tijdens het maken van wetten en verdragen en het
handhaven van de openbare orde.
Deze Staten-Generaal-commissies staan onder leiding van een MensenrechtenVoorzitter, die erop toe ziet dat het werk dat elk der Commissies aflevert aan de
Staten-Generaal, de Regering en het Volk, in overeenstemming is met het correct
toepassen van het Verenigde Natie-verdrag en de Mensenrechten-verdragen.
De Commissies dragen de naam van de Ministeries; de werkwijze is openbaar.
De wet bepaalt de werkwijze van deze Commissies.
Elk Ministerie kan verschillende Commissies instellen.
Elk Ministerie van de Republiek Nederland krijgt minimaal (één) 1 commissie voor
besluitvorming tussen Parlement en het Volk en gaat wekelijks in gesprek met het Volk.
Het Volk gaat direct in gesprek met Leden van de Staten-Generaal en de Regering over
de uitvoerbaarheid van wetten en verdragen.
Elke Burger met een BurgerServiceNummer kan zich laten registreren voor loting voor
deelname aan deze Commissie.
De wet bepaalt de gedetailleerde werkwijze van deze Commissie.
Commissies die besluiten nemen over de nationale veiligheid van Nederland zijn bij
voorkeur openbaar. Is geheimhouding noodzakelijk om de nationale veiligheid van
Nederland te waarborgen, dan wordt het Volk wel geïnformeerd over de datum en aard
van de vergadering.
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Een Parlementaire Commissie is een klein of groot onderzoek naar Rechtsfeiten van een
maatschappelijke probleem, conflict, misstand.
De Tweede Kamer en Eerste Kamer kunnen elk een Parlementaire Commissie
installeren bij (de helft plus één) 50% + 1 van het aantal stemmen van Kamerleden.
Personen die worden opgeroepen voor een verhoor door de Parlementaire Commissie
staan onder ede en kunnen vervolgd worden voor meineed bij De Grondwet-rechtbank.
Deze vergadering is openbaar.
2. Personen die door het Volk worden gekozen tot Lid van de Staten-Generaal en Lid van
de Regering, tekenen een Arbeidscontract en leggen een Eed af waarin zij beloven de
Grondwet 2014-2016, de nationale wet , het Verenigde natie-verdrag en
Mensenrechtenverdragen juridisch correct uit te voeren.
3. Niemand kan lid zijn van beide Kamers van de Staten-Generaal.
4. Een Lid van de Staten-Generaal kan geen Minister-president, Vice-president, Minister of
Staatssecretaris zijn.
5. Een Lid van de Staten-Generaal kan niet zijn: Lid zijn van De Grondwet-rechtbank –,
of Lid van de Raad van State, of Lid van de Algemene Rekenkamer, of Lid van de
Arbitrage-rechtbank,
of Lid van Provinciebesturen,
of Lid van Gemeentebesturen,
of Lid van de Waterschappen,
of werken in een zetel en Arbeidscontract bij de
Europese Unie en / of de Verenigde Naties,
6. De wet bepaalt op welke wijze belangenverstrengeling van Leden van het Parlement
moet worden voorkomen, binnen de grenzen van de Grondwet 2014-2016 en het
Verenigde Natie-verdrag en de Mensenrechtenverdragen, gericht op het waarborgen
van de soevereiniteit van Nederland.
7. Financiële voorzieningen voor Leden van de Staten-Generaal en Leden van de Regering
en hun nabestaanden worden bij wet geregeld. De Staten-Generaal mag voorstellen
voor wetten , inzake deze, uitsluitend aannemen als (tweederde) 2/3 van de Leden
het wetsvoorstel goedkeurt en wil omzetten in een nationale wet.
8. De voorzitters van de Tweede Kamer, Eerste Kamer zijn verantwoordelijk voor de
Arbeidscontracten en Eed van de Leden van de Staten-Generaal.
9. De Minister-president is verantwoordelijk voor de Arbeidscontracten en Eed van de
Leden van de Regering.
10. Conflicten over Arbeidscontracten van Parlements-leden worden alleen beoordeeld door
De Grondwet-rechtbank.
11. De Minister-president, Ministers en de Staatssecretarissen geven het parlement,
Tweede Kamer en Eerste Kamer – elk afzonderlijk en in verenigde vergadering
mondeling of schriftelijk – de door een of meer leden verlangde inlichtingen, binnen de
grenzen van de Grondwet 2014-2016, het Verenigde Natie-verdrag en de
Mensenrechtenverdragen.
De Minister-president, ministers en de staatssecretarissen hebben toegang tot de
vergaderingen en kunnen aan de beraadslaging deelnemen.
Zij kunnen door de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering worden
uitgenodigd om bij de vergadering aanwezig te zijn.
Zij kunnen zich in de vergaderingen doen bijstaan door de personen, daartoe door hen
aangewezen.
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12. De leden van de Staten-Generaal, de Regering en andere personen die deelnemen aan
de beraadslagingen, kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor
hetgeen zij in de vergaderingen van de Staten-Generaal, Regering of van Commissies
hebben gezegd of schriftelijk hebben overgelegd.
13. Een Politieke partij is een Vereniging – rechtspersoon – verantwoordelijk voor
Grondwet-schendingen, uitgevoerd door Parlementsleden.
Parlementsleden die zich in de dossiers van Burgers schuldig maken aan Grondwetschendingen kunnen wel in rechte vervolgd worden, maar alleen bij de Arbitragerechtbank of Grondwet-rechtbank voor het weigeren de Grondwet 2014-2016 correct
toe te passen.
Artikel 37
Staten-Generaal
1. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse Volk.
2. De Staten-Generaal hanteert een Reglement van Orde.
3. De Staten-Generaal bestaan uit de Tweede Kamer en Eerste Kamer.
4. De Tweede Kamer bestaat uit (honderdvijftig) 150 leden.
5. De Eerste Kamer bestaat uit (vijfenzeventig) 75 leden.
6. De Tweede en Eerste Kamer benoemen uit de leden een Voorzitter.
7. De Tweede en Eerste Kamer benoemen een Griffier. Deze en de overige ambtenaren
werkzaam voor de Kamers kunnen geen lid van de Staten-Generaal zijn.
8. Bij een verenigde vergadering worden de Kamers als één beschouwd.
9. De Minister-president heeft de leiding over de verenigde vergadering.
10.De vergaderingen van de Staten-Generaal zijn openbaar, tenzij (eenenvijftig procent)
51% van de Parlementenleden stemt voor een Gesloten Vergadering.
11.Kamerleden moet aanwezig zijn voor het vergaderen en stemmen inzake hun taak in
het Parlement.
12.Wetsvoorstellen mogen uitsluitend in Wet worden omgezet als alle Tweede Kamer–
leden of Eerste Kamerleden aanwezig zijn tijdens het stemmen.
13.Alle stemmen van alle Parlements-leden zijn voor het Volk openbaar.
14.Parlements-leden stemmen zonder last.
15.De Staten-Generaal regelt zo spoedig mogelijk openbaar Electronisch Stemmen in het
Parlement.
16.De Leden van de Staten-Generaal zijn lid van een Vereniging opgericht voor de functie
Politieke partij.
17.Uitsluitend een Nederlander kan lid zijn van het Parlement, bij een minimum leeftijd
van 18 jaar. Deze persoon moet Kiesrecht hebben.
18.Elke Burger die door de Grondwet-rechtbank is veroordeeld tot een gevangenisstraf van
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365 dagen of een taakstraf van 2000 uur is uitgesloten van het Kiesrecht.
19.Een Nederlander die ooit schuldig is bevonden aan het begaan van een strafbaar feit of
tegen wie ooit een Grondwet-schending-procedure is gestart, mag geen lid zijn van de
Staten-Generaal.
20.Een Nederlander die Lid is van de Staten-Generaal of de Regering, en tegen wie een
gerechtelijke procedure is gestart bij het Internationaal Strafhof moet per direct het
Parlement verlaten. De Minister-president ontbindt het Parlement, vertelt het Volk de
waarheid over de Internationaal Strafhof - rechtzaak tegen Nederland en schrijft
Nieuwe Tweede en / of Eerste Kamer verkiezingen uit.
21.Wanneer het Volk niet is geïnformeerd over een gerechtelijke procedure gestart tegen
een Parlementslid bij het Internationaal Strafhof is Nederland een dictatuur, open voor
chantage en verlies van soevereiniteit.
22.De Leden van de Staten-Generaal en de Regering worden door het Volk gekozen voor
hun zetel en Arbeidscontract tijdens Landelijke Verkiezingen en / of tijdens een
Grondwet-Referendum.
Zij staan als kandidaat op de kieslijst van een Politieke partij.
Personen – werkzaam voor een Politieke partij – die zich kandidaat stellen om dankzij
Verkiezingen door het Volk te kunnen worden gekozen tot Lid van de Staten-Generaal
en / of de Regering, presenteren zichzelf op een persoonlijke website en andere
communicatie-middelen in de Media. Zij publiceren hun opleidingsniveau,
werkervaring, juridische correcte sociale overtuiging en hun toekomstplannen voor de
Fairtrade & Eko economie van Nederland.
23.Een Lid van de Staten-Generaal mag geen eigen rechtspersoon bezitten of
nevenfuncties op een Arbeidscontract uitvoeren naast zijn of haar functie in het
Parlement.
De opleiding, het beroep en het vermogen van gezinsleden van het Statenlid moeten
openbaar zijn ter voorkoming van belangenverstrengeling, chantage en verlies van de
soevereiniteit Nederland.
24.De Minister-president en de Voorzitter / President van De Grondwet-rechtbank hebben
de plicht een Grondwet-Referendum uit te schrijven voor het Volk, zodra een
Parlementslid zijn of haar zetel terug geeft aan de Partij waarvoor hij of zij in het
Parlement werkte.... of bij Grondwet-schending door een Lid van de Staten-Generaal of
de Regering.
Parlementariërs die – om welke reden dan ook – hun zetel in het Parlement verlaten,
geven deze zetel en een leeg Arbeidscontract terug aan de Politieke partij voor wie zij
werkten in het Parlement.
Door het Volk gekozen Parlementsleden – ie hun functie niet langer kunnen uitoefenen
door ziekte, zwangerschap of gezinsomstandigheden - worden tijdelijk vervangen door
een ander partijlid van de Politieke partij voor wie zij in het Parlement zijn gekozen.
25.Zodra Leden van de Staten-Generaal of de Regering een zetel verlaten, veroorzaakt
door een Grondwet-schending-procedure en / of InternationaalStrafhof-procedure die
tegen hen is gestart, hebben zij uitsluitend recht op een Basisinkomen voor Werklozen,
zoals vastgelegd in de Sociale verzekeringswetten.
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Artikel 38
Regering
1. De Regering van de Republiek Nederland vertegenwoordigt het gehele Nederlandse
Volk.
2. De Regering staat in het parlement náást de Tweede Kamer en Eerste Kamer.
3. De Leden van de Regering zijn lid van een Vereniging opgericht voor de functie
Politieke partij die ook de Leden van de Staten-Generaal levert voor Landelijke
Verkiezingen voor het Volk.
4. De Regering bestaat uit de Minister-president, de Vice-president, de Ministers en de
Staatssecretarissen.
5. Alleen een Nederlander kan Lid van de Regering zijn, bij een minimale leeftijd van
(achttien) 18 jaar. Deze persoon mag niet zijn uitgesloten van Kiesrecht.
Een Nederlander die ooit schuldig is bevonden aan het begaan van een strafbaar feit of
tegen wie ooit een Grondwet-schending-procedure is gestart, mag geen lid zijn van de
Regering of het Parlement..
Een Lid van de Regering mag geen eigen rechtspersoon bezitten of nevenfuncties op
een Arbeidscontract uitvoeren naast zijn of haar functie in het Parlement.
De opleiding, het beroep en het vermogen van gezinsleden van het Regeringslid moeten
openbaar zijn ter voorkoming van belangenverstrengeling en chantage en het verlies
van soevereiniteit van Nederland.
Artikel 39
Gekozen Minister-president en Vice-president
1. De Minister-president van de Republiek Nederland wordt direct door het Volk gekozen,
vaak op dezelfde dag dat het Volk een nieuwe Tweede Kamer kiest.
2. De Vice-president van de Republiek Nederland wordt door het Volk gekozen uit de
grootste Politieke partijen die na de Landelijke Verkiezingen de Regering vormen.
Politieke partijen benoemen hun Vice-president op de Kandidatenlijst voor de Tweede
Kamer-verkiezingen. De grootste partijen vormen automatisch de Regering.
Vechten Politieke partijen over de vraag:'Wie wordt de vicepremier voor NL', krijgt het
Volk een Grondwet-Referendum voor het kiezen van deze Vice-premier, maximaal (zes)
6 weken nadat de officiële Verkiezingsuitslag door de Kiesraad is bekendgemaakt.
3. Bij het overlijden van de Minister-president van de Republiek Nederland krijgt het Volk
nieuwe Landelijke verkiezingen voor het kiezen van een nieuwe Minister-president.
4. Bij het overlijden van de Vice-president van de Republiek Nederland, krijgt het Volk
een Grondwet-Referendum voor het kiezen van een nieuwe Vice-president.
5. Bij ziekte van de Minister-president of de Vice-president van de Republiek Nederland
wordt door de Regering tijdelijk een vervangende Minister-president of Vice-president
gekozen. Deze persoon wordt gekozen uit één van de bestaande Ministers of
Staatssecretarissen.
6. Deze vervangende Minister-president of Vice-president blijft in functie totdat het Volk
een nieuwe Minister-President of Vice-premier heeft gekozen tijdens Landelijke
Verkiezingen of Grondwet- Referendum en de Kiesraad de verkiezingsuitslag
goedkeurt. De Nieuwe Minister-president of Vice-president tekenen een
Arbeidscontract en leggen de Eed af in het openbaar.
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7. De Minister-president van de Republiek Nederland staat boven alle Politieke partijen.
Artikel 40

Verkiezingen in de Republiek Nederland

1. De Landelijke Verkiezingen en het Grondwet-Referendum worden gehouden bij geheime
stemming.
De uitslag van Landelijke Verkiezingen of het Grondwet-Referendum is bindend en kan
uitsluitend door De Grondwet-rechtbank worden verworpen.
De nationale wet bepaalt de regels voor Verkiezingen, Grondwet-Referendum en
Kiesrecht.
Het Grondwet-Referendum kent hetzelfde systeem als Landelijke Verkiezingen of kan
worden afgenomen in de vorm van een Internet-Referendum. Het systeem voor
Landelijke Verkiezingen Grondwet-Referendum wordt toegepast bij het kiezen van
personen voor het Parlement. Het Internet-Grondwet-Referendum wordt ingezet in
lichtere zaken waarover het Volk een stem eist.
2. Het Volk heeft het recht een Grondwet-Referendum te eisen bij de Staten-Generaal, de
Regering, de Gemeente en de Provincie.
Het Volk moet voor het opeisen van een Grondwet-Referendum bij de Staten-Generaal,
de Regering (twee) miljoen handtekeningen van kiesgerechtigen inleveren.
Voor het inleveren van deze handtekenen opent het Parlement een website.
Het Volk moet voor het opeisen van een Grondwet-Referendum bij Gemeente en
Provincie het aantal handtekeningen inleveren dat overeenkomt met (veertig)40
procent van het aantal Kiesgerechtigden in Gemeente of Provincie.
3. Gemeente en Provincie vermelden op hun website hoeveel inwoners zij hebben onder
hun bestuur.
4. De Staten-Generaal, de Regering, de Gemeente, de Provincie moeten op eigen initiatief
overgaan tot een (lokaal) Grondwet-Referendum bij het maken van zware wetten,
verdragen en / of bij het slecht functioneren van machthebbers die per GrondwetReferendum worden gekozen voor hun Arbeidscontract.
5. Politieke Partijen die tijdens Landelijke Verkiezingen de meeste stemmen van het Volk
krijgen, vormen de Regering.
6. De zittingsduur voor de Tweede en Eerste Kamer en de Regering duurt (vier) 4 jaar.
De Minister-President of de Voorzitter/President van De Grondwet-rechtbank kan de
Tweede en Eerste Kamer en de Regering ontbinden.
De ontbinding gaat in op de dag waarop de nieuw gekozen Kamer of Regering
samenkomt, na het ondertekenen van het Arbeidscontract van de Leden en het
afleggen van de Eed in het openbaar in het Parlement.
Alle Arbeidscontracten van alle Leden van de Staten-Generaal en Leden van de
Regering worden gepubliceerd op de website van het Parlement in en overige media.
De Minister-president van de Republiek Nederland verdient het hoogst mogelijke salaris
binnen de Openbare Dienst. Niemand mag meer verdienen binnen de Openbare Dienst
dan de Minister-president. De nationale wet bepaalt de regels voor Arbeid, Beloning en
Werkloosheidsuitkering voor personen in de Openbare Dienst, binnen de grenzen van
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de Mensenrechtenverdragen.
7. Na ontbinding van de Tweede en / of Eerste kamer of na ontbinding van de Regering,
moet per direct door de Minister-president of de Voorzitter / President van De
Grondwet-rechtbank nieuwe Landelijke Verkiezingen of een Grondwet-Referendum
worden uitgeschreven.
Binnen maximaal (negentig) 90 dagen na ontbinding moeten de nieuwe Landelijke
Verkiezingen of een Grondwet-Referendum worden gehouden.
8. Elke Nederlander met Kiesrecht mag binnen (dertig) 30 dagen na de formele uitslag
van de Landelijke Verkiezingen of het Grondwet-Referendum van de Kiesraad, bezwaar
aantekenen bij de Voorzitter/ President van De Grondwet-rechtbank .
9. De ontbinding is van kracht zodra nieuwe Staten-Generaal-leden of Regerings-leden
hun Arbeidscontract hebben getekend en de Eed hebben afgelegd.
Artikel 41
Parlementsdag
Jaarlijks op de eerste Donderdag van September of op een bij de wet te bepalen eerder tijdstip
wordt door of namens de Minister-president in een verenigde vergadering van de StatenGeneraal een uiteenzetting van het door de Regering te voeren beleid gegeven.
Artikel 42
Verzoekschrift aan bevoegd gezag
1. Elk persoon heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.
Artikel 43
Bevoegd gezag en openbare orde
1. Elk persoon heeft de vrijheid en plicht om intelligentie & eigen-effectiviteit te doorleven
binnen de grenzen van de Grondwet 2014-2016, wet en verdragen.
2. De ontwikkeling van technologie mag binnenshuis geen reden zijn om vrijheden &
eigen-effectiviteit van het individu te beperken, zolang dit individu de Grondwet 20142016 en Mensenrechtenverdragen toepast.
3. De Staten-Generaal Nederland zal de vrijheid om intelligentie & eigen-effectiviteit
binnenshuis te beleven waarborgen.
4. De Staten-Generaal Nederland maakt nationale wetten die buitenshuis – buiten
gebouwen en besloten plaatsen – regels stellen ter bescherming van Volksgezondheid,
verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
5. De Staten-Generaal Nederland bouwt zowel binnenshuis als buitenshuis de Fairtrade &
Eko economie voor behoud van de soevereiniteit van Nederland;
Gezondheidsbescherming, verkeer mens & goederen en ter bestrijding of voorkomen
van wanordelijkheden.
6. De wet regelt Openbare Diensten voor Beroep & Bedrijf .
De wet regelt de taken en de inrichting van de Openbare Diensten, de samenstelling en
bevoegdheid van hun Besturen, en de openbaarheid van hun vergaderingen.
De wet bepaalt welke juridische macht deze Openbare Diensten mogen uitoefenen.
De wet regelt het toezicht op deze Besturen.

26

7. Besluiten van deze Besturen kunnen alleen worden vernietigd in het algemeen belang
of wanneer deze Besluiten in strijd zijn met de Grondwet 2014-2016, de wet &
verdrag.
8. Conflicten tussen Openbare Diensten mogen door iedereen worden voorgelegd aan de
Arbitrage-rechtbank, op voorwaarde dat de partij die deze A-procedure start een
oplossing presenteert binnen de grenzen van de Grondwet 2014-2016, wet en
verdragen.
De betrokken partijen in dit conflict tussen Openbare Diensten worden door de Griffier
van de Arbitrage-rechtbank aangewezen.
De betrokken partij Openbare Dienst – deelnemer aan het conflict – die geen zin heeft
in het realiseren van een juridisch oplossing bij de Arbitrage-rechtbank, mag de
Griffier verzoeken het dossier van de Openbare Dienst te verwijzen naar de Ministerpresident of de Voorzitter/ President van De Grondwet-rechtbank.
Conflicten tussen Openbare Diensten die door de Arbitrage-rechter worden beoordeeld
als zijnde Grondwet-schendingen, worden in de Gerechtelijke Uitspraak van de
Arbitrage-rechter verwezen naar de Minister-President of de Voorzitter / President van
De Grondwet-rechtbank.
Conflicten tussen Openbare Diensten mogen door iedereen worden voorgelegd aan de
Minister-president.
De Minister-president is verplicht dit dossier door te sturen naar een Parlementaire
Commissie die binnen (twaalf ) 12 weken een rapport presenteert aan het Volk, waarin
een oplossing wordt aangegeven.
9. De Voorzitter/ President van De Grondwet-rechtbank mag uitsluitend strafrechtelijk
oordelen over Grondwet-schendingen tijdens een conflict tussen Openbare Diensten.
De Voorzitter / President van De Grondwet-rechtbank die wordt geconfronteerd met
een machtsspel tussen de vechtende Openbare Diensten en De Grondwet-rechtbank,
verwijst dit dossier naar de Minister-president en naar het Internationaal Strafhof.
De Minister-president is verplicht dit dossier door te sturen naar een Parlementaire
Commissie die binnen (twaalf ) 12 weken een rapport presenteert aan het Volk, waarin
een oplossing wordt aangegeven.
Artikel 44
Positie Openbare Dienst
1. Een Openbare Dienst is elke organisatie die bestaat dankzij Belastinggeld, opgebracht
door het Volk.
2. Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in Openbare Dienst benoembaar.
3. De Staat Nederland verstrekt aan het Volk op 2juni van elk kalenderjaar een overzicht
van alle Openbare Diensten in Nederland die bestaan dankzij Belastinggeld.
Dit overzicht toont hoeveel Belastinggeld elke Openbare Dienst per kalenderjaar
ontvangt, hoeveel personen er werkzaam zijn op welk soort Arbeidscontract bij welk
salaris en welke Fairtrade & Eko doelen zij dienen te realiseren voor het komende
kalenderjaar.
4. Nederlanders hebben bij benoeming in een Openbare Dienst voorrang op
Vreemdelingen; alleen wanneer er geen Nederlander is die een positie in een Openbare
Dienst kan vervullen kan een Vreemdeling worden benoemd.
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Artikel 45
Openbare Dienst Politieke Partij mag geen Oorlogsmisdadiger zijn
1. Een Politieke partij is een Openbare Dienst.
2. Een Politieke partij is de rechtspersoon – Vereniging – opgericht voor Politieke
activiteiten.
Gelijk aan elke andere Rechtspersoon in Nederland is ook de Vereniging voor Politieke
activiteiten verplicht de Grondwet 2014-2016, wet en verdragen juridisch correct toe te
passen.
3. Elke Politieke partij die weigert de Grondwet 2014-2016 correct toe te passen, werkt
als een Oorlogsmisdadiger schuldig aan Misdrijven tegen de Menselijkheid, en heeft
geen bestaansrecht.
4. Elke Politieke partij die weigert de Grondwet 2014-2016 correct toe te passen en een
schriftelijke terechtwijzing ontvangt van de Benadeelde Partij, heeft 6 weken de tijd
gemaakte fouten te herstellen en alsnog de Grondwet 2014-2016 correct te gaan
uitvoeren.
Weigert de Politieke partij dit verzoek in te willigen, went de Benadeelde Partij – in
week (zeven) 7 na de terechtwijzing – zich tot de Minister-president en verzoekt hem of
haar de Grondwet schendende Politieke partij terecht te wijzen en hen te dwingen
binnen 6 weken de Grondwet 2014-2016 juridisch correct uit te voeren.
Blijft de Politieke partij ook de Grondwet 2014-2016 schenden, ondanks de
terechtwijzing van de Minister-president, is deze Minister-President verplicht om in
week ( zeven) 7 volgend op deze terechtwijzing de betreffende Politieke partij te
ontbinden en Nieuwe Nationale Verkiezingen uit te schrijven voor het Volk.
Weigert de Minister-president in week (zeven) 7 na zijn of haar terechtwijzing de
criminele Politieke partij te ontbinden, kan de Benadeelde Partij een Grondwetschending-procedure starten bij De Grondwet-rechtbank en de President van De
Grondwet-rechtbank verzoeken de Rechtspersoon Vereniging Politieke partij te
ontbinden en nieuwe Landelijke Verkiezingen voor het Volk uit te schrijven.
5. Elk persoon werkzaam op een Arbeidscontract voor een Politieke partij – die geen
bestaansrecht meer heeft door Grondwet-schendingen – mag geen functie meer
uitoefenen in de de Openbare Dienst en / of politiek in Nederland.
Artikel 46
Leden kiezen voor functie Openbare Dienst
Elke Nederlander heeft het recht de leden voor de functie van de Openbare Dienst te kiezen
en / of zelf gekozen te worden voor een functie binnen de Openbare Dienst.
In eerst instantie worden leden voor een functie bij een Openbare Dienst gekozen door
personeel dat werkt binnen deze Dienst. De Openbare Dienst mag een Internet-GrondwetReferendum uitschrijven voor het verkiezen van een persoon voor een functie binnen een
Openbare Dienst.
Artikel 47
Raad van State
1. De Voorzitter van de Raad van State wordt door het Volk gekozen tijdens een
Grondwet-Referendum.
De overige leden van de Raad worden door de Minister-president voor het leven
benoemd en gekozen uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
Leden van de Raad van State worden op eigen verzoek en bij het bereiken van een
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bepaalde leeftijd in de wet vastgelegd ontslagen.
De wet bepaalt de gevallen waarin Raadsleden worden geschorst of ontslagen door De
Grondwet-rechtbank..
De wet regelt overigens hun rechtspositie.
2. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Raad van State.
3. Bij de wet kunnen aan de Raad of een afdeling van de Raad ook andere taken worden
opgedragen.
4. De Raad van State werkt samen met de Arbitrage-rechtbank aan het adviseren van het
Parlement over Wetsvoorstellen, Algemene maatregelen van Bestuur, Verdragen,
misstanden bij Openbare Diensten.
Deze dossiers van misstanden bij Openbare Diensten, of andere organisaties, moeten
door de Burger bij de Arbitrage-rechtbank zijn ingeleverd bij de Griffier voor een
Arbitrage-procedure. De Hollandse-Beschavings-procedure.
Openbare Diensten starten bij het melden van misstanden ook een procedure bij de Arbitragerechtbank. De Hollandse-Beschavings-procedure.
Artikel 48

Algemene Rekenkamer

1. De Algemene Rekenkamer is belast met het onderzoek van de ontvangsten en uitgaven
van het Rijk.
2. De President van de Algemene Rekenkamer wordt per Grondwet-Referendum door het
Volk gekozen.
Overige leden van de Algemene Rekenkamer worden door de Minister-President voor
het leven benoemd uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
Leden van de Algemene Rekenkamer worden op eigen verzoek en bij het bereiken van
een bepaalde leeftijd in de wet vastgelegd ontslagen.
In de geval van Ambtsmisdrijf kunnen leden van de Algemene Rekenkamer door De
Grondwet-rechtbank worden geschorst of ontslagen.
De wet regelt overigens hun rechtspositie.
3. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Algemene
Rekenkamer.
4. Bij de wet kunnen aan de Algemene Rekenkamer ook andere taken worden
opgedragen.
Artikel 49
Gekozen Burgemeester en Commissaris van de Provincie
De Burgemeester van de Gemeente en de Commissaris van de Provincie worden door het
lokale Volk – ingezetene van de provincie en / of gemeente – gekozen tijdens een Lokaal
Grondwet-Referendum.
Artikel 50
Provincies en Gemeenten, Waterschappen en Openbare Diensten
1. De zittingsduur van Provinciale staten en de Gemeenteraad is (vier) 4 jaren, tenzij de
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wet anders bepaald.
2. De wet regelt de inrichting van Provincie en Gemeente, alsmede de samenstelling en
bevoegdheid van hun Besturen.
De wet regelt het toezicht op Provincie en Gemeente-Besturen.
De wet geeft regels voor zelfbestuur van Provincie en Gemeenten.
De wet regelt de Besluitvormings-procedure bij Provincie en Gemeente.
3. Besluiten van Provincie en Gemeente – die in opdracht van een nationale wet moeten
worden verwerkt in een juridische constructie voor het Lokale Volk – kunnen alleen
worden vernietigd door de Minister-president - zodra het algemeen belang dit vereist of door de Voorzitter / President van De Grondwet-rechtbank tijdens een Grondwetschending-procedure.
4. De wet bepaalt op welke wijze de Provincie en de Gemeente en hun Leden moeten
worden gestraft bij het in gebreke blijven van goed Bestuur en bij overig wanbeleid.
De burger kan de Grondwet-procedure starten tegen Leden van Provincie en Gemeente,
op voorwaarde dat deze Burger kan bewijzen persoonlijk wel correct de Grondwet
2014-2016 uit te voeren.
5. De leden van de Provinciale Staten en van de Gemeenteraad zijn verenigd in een
Politieke Partij en werken op persoonlijke Titel met de Grondwet 2014-2016 binnen die
Politieke Partij.
Eisen gesteld aan het Leden van de Provincie en / of Gemeente zijn identiek aan de
eisen die worden gesteld aan Leden van de Staten-Generaal.
De wet bepaalt welke Arbeidscontracten gekozen Leden van de Provincie en / of de
Gemeente niet gelijktijdig met het lidmaatschap van de Provincie en / de Gemeente
kunnen worden uitgeoefend.
De wet zal voorzien in regels voor privé-relaties die tot belangenverstrengeling kunnen
en waarvan schending van deze regels leidt tot verlies van lidmaatschap.
6. Deze Politieke Partij presenteert een Kandidatenlijst voor de Lokale Verkiezingen aan
het Volk.
Elk Kandidaat-lid van een Politieke Partij opent een website waarop hij / zij aangeeft:
opleiding, werkervaring, toekomstplannen voor Lokale Volk afgestemd op de eisen van
de Grondwet 2014 – 2016. Ook geeft deze Kandidaat de voorkeursfunctie aan die hij /
zij wil uitvoeren.
7. De leden van Provinciale Staten en van de Gemeenteraad worden rechtstreeks gekozen
door het Volk – ingezetenen van de Provincie en / of de Gemeente – tijdens een Lokaal
Grondwet-Referendum.
Het Lokale Volk kan tijdens deze verkiezingen (een) 1 stem uitbrengen op elke van de
Politieke Partijen. De Kandidaat met de meeste stemmen krijgt – op een perfect
functionerende Planeet – zijn of haar voorkeursfunctie binnen die Partij binnen de
Provincie of Gemeente.
De hoeveelheid stemmen die de Lokale burger kan uitbrengen per Verkiezing is dus
bepaald door de hoeveelheid Lokale Politieke Partijen.
8. Kiesgerechtigden voldoen aan de eisen die gelden voor de Verkiezing van de Landelijke
Staten-Generaal en de Regering.
9. De leden stemmen zonder last tijdens het uitoefen van hun functie, maar wel binnen de
grenzen van de Grondwet 2014-2016.
10. Elk persoon werkzaam bij Provincie, Gemeente, Waterschap en Openbare Diensten is
verplicht Grondwet-schendingen van Parlementsleden te stoppen met de Grondwetschending-procedure bij De Grondwet-rechtbank.
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Het Folterverdrag verplicht elke inwoner van Nederland Schending van Grondrechten
door een ander persoon te stoppen. Het Folterverdrag kan de strafeis van 365 dagen
gevangenisstraf of een taakstraf van 2000 uur verzwaren.
11. Bij de wet kunnen Provincie en Gemeente worden opgeheven en nieuwe ingesteld.
De wet regelt de wijziging van provinciale en gemeentelijke grenzen.
12. 'Provinciale staten' is Districts-hoofd; 'De Gemeenteraad' is Hoofd van de Gemeente.
Hun vergaderingen zijn openbaar, tenzij de wet anders bepaalt.
13. Gedeputeerde staten en de Commissaris van de Provincie voor de Minister president
zijn onderdeel van Provinciale staten.
Burgemeester en College van Burgemeester & Wethouders zijn onder deel uit van het
Gemeentebestuur.
14. De wet bepaalt, dat de Commissaris van de Provincie van de Minister-president wordt
belast met de uitvoering van een door de Regering te geven ambtsinstructie.
15. Provinciale staten en de Gemeenteraad voorzien in provinciale en gemeentelijke
ordeningen, binnen de grenzen van de Grondwet2014-2016, nationale wet en
verdragen.
16. Provinciale staten en de Gemeenteraad kennen bevoegdheden toe aan andere
Openbare Diensten die gelokaliseerd zijn binnen Provincie en Gemeente, binnen de
grenzen van de Grondwet 2014-2016, nationale wet en verdragen.
17. De wet geeft Burgers in Nederland met ook een Buitenlandse nationaliteit en
Buitenlands paspoort – die aan nationale wetten voldoen – kiesrecht voor de
Provinciale Staten en Gemeenteraad en regelt dat zij kunnen worden gekozen tot Lid
Provinciale Staten of Gemeenteraadslid.
18. Waterschappen
19. De opheffing en instelling van Waterschappen, de regeling van hun taken en inrichting,
en de samenstelling van hun Besturen, worden door de wet bepaalt, of door een
Provinciale en / of Gemeente- verordening zolang de wet dit toestaat.
20. De wet regelt de juridische macht en andere bevoegdheden van de Besturen van de
Waterschappen, en de openbaarheid van hun vergaderingen.
21. De wet regelt het toezicht door Provincie op Waterschappen-besturen en anderen
inherent aan het bestaan van Waterschappen. Besluiten van Waterschappen-besturen
kunnen alleen worden vernietigd in het algemeen belang of wanneer deze Besluiten in
strijd zijn met de Grondwet 2014-2016, de wet & verdragen.
Titel 4
Grondwet-schending-procedure
Artikel 51
Grondwet-schending-procedure
1. De Grondwet-schending-procedure is een procedure die uitsluitend mag worden gestart
bij De Grondwet-rechtbank, de Voorzitter '/ President van De Grondwet-rechtbank –
van de Republiek Nederland.
De Grondwet-schending-procedure is openbaar.
2. De Grondwet-schending-procedure kan uitsluitend worden gestart door personen die
bewijzen persoonlijk de Grondwet 2014-2016 en Mensenrechtenverdragen juridisch
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correct toe te passen in hun dossier.
Dus: De Burger krijgt de Grondwet-schending-procedure gratis, maar krijgt deze niet
kado. De Rechtzoekende Burger zal eerst moeten bewijzen zelf in overeenstemming
met de eisen van de Grondwet 2014-2016 te leven & werken.
3. De Grondwet-schending-procedure heeft tot doel toegang tot de Grondwet 2014-2016
van de Republiek Nederland voor elke Nederlander te waarborgen en de Fairtrade & Eko
economie van de Republiek Nederland te realiseren.
Fairtrade & Eko betekent in deze Grondwet 2014-2016:
'Menselijk handelen en Economisch handelen van mens en rechtspersoon zo spoedig
mogelijk in overeenstemming brengen met het Verenigde Natie-verdrag en de
Mensenrechtenverdragen voor elk betrokken mens – intercontinentaal – bij behoud van
natuurlijke rijkdommen op Planeet Aarde'.
4. De Grondwet-schending-procedure mag worden gestart door elke Nederlander en
Vreemdeling met Verblijfsvergunning van (achttien) 18 jaar en ouder, en kan gestart
worden zonder Advocaat.
Voor personen jonger dan 18 jaar mag de Wettelijk vertegenwoordiger van deze
persoon een Grondwet-schending-procedure starten ten gunste van het betrokken kind.
Dit kind moet in Nederland zijn geboren of het moet een kind zijn in het Buitenland
geboren uit Nederlandse ouders.
De Grondwet-schending-procedure dient uitsluitend om het gebruik van de Nederlandse
Grondwet te waarborgen in het leven van Burgers in Nederland.
De Grondwet-schending-procedure kan niet door Vreemdelingen worden gebruikt voor
Asiel-aanvraag, het aanvragen van een Verblijfsvergunning of het straffen van andere
Vreemdelingen op Nederlands Grondgebied.
De Grondwet-schending-procedure kan niet worden gekozen ter vervanging van
procedures bij het Europees Hof voor de Mensenrechten.
5. Elke Burger in Nederland die weigert de Grondwet 2014-2016 correct toe te passen, is
schuldig aan Misdrijven tegen de Menselijkheid – het organiseren van genocide – en zal
hiervoor worden gestraft met een gevangenisstraf van minimaal
(driehonderdenvijfenzestig) 365 dagen of een taakstraf van minimaal (tweeduizend)
2000 uur.
Elke Burger in Nederland die constateert dat een ander persoon de Grondwet 20142016 weigert correct uit te voeren - en hierdoor de Benadeelde Partij is of wordt – , is
verplicht de Dader van Schending van Nederlandse Grondrechten schriftelijk terecht te
wijzen en hem of haar (zes) 6 weken de tijd te geven zijn of haar gemaakte fout te
herstellen. Na 6 weken treedt de Grondwet-schending-procedure in werking, Titel 4 van
deze Grondwet 2014-2016.
6. De Grondwet-schending-procedure start met het inleveren van het dossier bij de
Griffier van De Grondwet-rechtbank.
De Startbrief voor deze procedure moet geadresseerd zijn aan de Voorzitter / President
en de Griffier van De Grondwet-rechtbank.
De Griffier bepaalt wie de betrokken partijen zijn.
De Griffier bepaalt of het dossier volledig is en geschikt is voor een Rechtzitting bij De
Grondwet-rechtbank-rechter. Is een dossier ongeschikt voor De Grondwet-rechtbank,
informeert de Griffier de betrokken partijen over dit rechtsfeit.
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De Griffier bepaalt welke formele documenten moeten worden ingeleverd bij de Griffie
van De Grondwet-rechtbank voorafgaand aan een Rechtzitting, binnen een termijn van
maximaal (zes) 6 weken.
De Griffier bepaalt of betrokken partijen in het bezit zijn van het volledige dossier zoals
dat aan de Rechter van De Grondwet-rechtbank wordt voorgelegd.
7. De Griffier van De Grondwet-rechtbank kiest de zittingsdatum van de Rechtzitting.
De Griffier bepaalt welke personen aanwezig moeten zijn tijdens de Rechtzitting bij De
Grondwet-rechtbank, of welke personen afwezig mogen zijn.
8. De Griffier bepaalt of er een taak en / of procedure is voor de Uitvoerende macht in een
dossier dat wordt voorgelegd aan de Voorzitter / President van De Grondwetrechtbank.
9. De Voorzitter / President van De Grondwet-rechtbank doet in het openbaar een
bindende Uitspraak.
De Gerechtelijke Uitspraak die voorkomt uit deze Grondwet-schending-procedure is
openbaar en moet worden gepubliceerd op de website van De Grondwet-rechtbank, het
Parlement van de Republiek Nederland en/ of overige communicatie-kanalen en heet:
'Grondwet-schending-Arrest, ofwel GwsArrest, ofwel GwsA'.
De Voorzitter / President van De Grondwet-rechtbank kan ten tijde van oorlog
personen aanwijzen die het Grondwet-schending-Arrest moeten uitvoeren.
De Voorzitter / President van De Grondwet-rechtbank kan het dossier verwijzen naar
het Internationaal Strafhof.
10. De wet bepaalt overige regels voor de Grondwet-schending-procedure bij De Grondwetrechtbank.
Titel 5
Nationale Veiligheid en Internationale Rechtsorde
Artikel 52
Nationale Veiligheid
1. De nationale veiligheid van de Republiek Nederland wordt gewaarborgd door het
juridisch correct toepassen van de Grondwet 2014-2016, het Verenigde Naties-verdrag
en Mensenrechten-verdragen.
2. Elk Persoon en Rechtspersoon in Nederland die zich bezig houdt met de nationale
veiligheid moet op elk moment kunnen bewijzen – persoonlijk of als organisatie – de
Grondwet 2014-2016, Verenigde-Natie-verdrag en Mensenrechten-verdragen juridisch
correct uit te voeren in samenhang met de Nederlandse nationale wet.
3. Elke Nederlander is verplicht in het buitenland elke Burger te dwingen het Verenigde
Natie-verdrag en Mensenrechten-verdragen juridisch correct uit te voeren, om onze
nationale veiligheid te waarborgen.
4. Een Persoon of Rechtspersoon verankert in de Grondwet 2014-2016 en Nationale wet,
is verplicht uitsluitend contracten op te stellen en te ondertekenen die de Fairtrade &
Eko economie realiseren.
Artikel 53 Krijgsmacht
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1. De Republiek Nederland heeft een Krijgsmacht ter verdediging van de Grondwet 20142016 van de Republiek Nederland, het Verenigde Naties-verdrag en de Mensenrechtenverdragen.
2. De Regering heeft de opperste macht over de Krijgsmacht.
3. De Regering mag geen informatie over de Krijgsmacht verborgen houden voor de
Tweede Kamer en Eerste Kamer.
4. De Krijgsmacht bestaat uit vrijwillig dienenden en kan ten tijde van oorlog op
Nederlands grondgebied ook bestaan uit dienstplichtigen.
5. De wet bepaalt de werkwijze van de Krijgsmacht.
6. De eerste plicht van de Krijgsmacht is het waarborgen van Verenigde Natie-rechten en
Mensenrechten, Wereldwijd.
De eerste plicht van de Krijgsmacht is een Onderwijsplicht.
Dienenden voor de Nederlandse Krijgsmacht openen in het buitenland een
Onderwijslocatie, Advocaten-kantoor en eventueel Lokale rechtbank voor het
waarborgen van de Verenigde Natie-rechten en Mensenrechten. Ook in
oorlogsgebieden.
7. De tweede plicht van de Krijgsmacht is Geweld toepassen om Schending van Verenigde
Natie-rechten en Mensenrechten te stoppen, nadat helder is dat Onderwijzers,
Advocaten & Rechters in een conflict-gebied falen.
8. De Nederlandse Krijgsmacht mag niet samenwerken met Openbare Diensten in het
buitenland die weigeren het Verenigde Natie-verdrag en de Mensenrechten-verdragen
juridisch correct toe te passen.
9. De Nederlandse Krijgsmacht mag niet functioneren in een land dat geen lid is van het
Statuut van Rome – het Internationaal Strafhof –.
Artikel 54
Internationale rechtsorde
De Regering waarborgt de Internationale rechtsorde door te bewijzen dat Regerings-leden
persoonlijke de Grondwet 2014-2016 en Mensenrechten-verdragen juridisch correct toepassen.
Artikel 55
Verdrag en Volk
1. De Staten-Generaal geeft de goedkeuring voor inhoud van een Verdrag; bepaalt of
Nederland de inhoud moet uitvoeren, of dat het Verdrag van Planeet Aarde verwijderd
moet worden.
2. De Staten-Generaal wet bepaalt de gronden waarop een Verdrag wordt goedgekeurd.
3. Het kiesgerechtigde Volk moet stemmen tijdens een Grondwet-Referendum over elk
Verdrag dat in Nederland moet worden toegepast door het Volk.
Artikel 56
Verdrag uitvoeren in NL
1. Een verdrag door de Staten-Generaal aangenomen en door de Minister-president van
de Regering bekrachtigd, treedt direct in werking, nadat zij is bekendgemaakt.
2. Ten tijde van oorlog en bij het ontbreken van een Staten-Generaal of een Regering in
het Parlement mag de Voorzitter / President van De Grondwet-rechtbank een verdrag
voor de Republiek Nederland goedkeuren.
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Artikel 57
Nederland in oorlog
1. De Republiek Nederland kan in oorlog worden verklaard door de Staten-Generaal en/ of
de Voorzitter / President van De Grondwet-rechtbank.
De Staten-Generaal vergaderen in verenigde vergadering over oorlog op Nederlands
grondgebied. Republiek Nederland kan niet in oorlog zijn op Buitenlands grondgebied.
Republiek Nederland moet elk conflict met het buitenland – dat tot oorlog kan leiden –
voorleggen aan het Internationaal Gerechtshof, met als doel de Mensenrechtenschender in het Buitenland te dwingen het Verenigde Naties–verdrag en de
Mensenrechtenverdragen juridisch correct uit te voeren.
De Minister-president, de Vice-president – of bij het ontbreken van een Parlement de
Voorzitter/ President van De Grondwet-rechtbank – voeren het woord tot het Volk,
tijdens het in oorlog verklaren van de Republiek Nederland.
2. Elke Burger die bewijst dat zowel de Staten-Generaal als De Grondwet-rechtbank –
weigeren de Grondwet 2014-2016 juridisch correct toe te passen en genoodzaakt is een
rechtzaak tegen Nederland bij het Internationaal Strafhof te starten, kan Nederland in
oorlog verklaren.
3. Het Internationaal Strafhof staat in Den Haag de Republiek Nederland, en is verplicht
het Nederlandse Volk, de Europese Unie en de Verenigde Naties te informeren over alle
rechtzaken die tegen Nederland worden gestart binnen het Internationaal Strafhof.
4. De Minister-president, de Vice-president – de Burger die een rechtzaak tegen Nederland
bij het Internationaal Strafhof is gestart – kan de Oorlog in Nederland als zijnde
'afgelopen, gestopt, voorbij' verklaren in het openbaar.
De persoon die verklaart aan het Volk dat er geen oorlog in Nederland meer is, heeft
een nieuw Parlement – de Staten-Generaal en de Regering – klaar staan, voor
Landelijke verkiezingen voor het Volk. Het Volk moet dit Parlement goedkeuren als
Nieuw Bestuur voor Republiek Nederland..
Titel 6
Herziening van de Grondwet 2014-2016
Artikel 58
Grondwet-wijzigingen
1. De Grondwet bepaalt dat een verandering in de Grondwet 2014-2016 –- ofwel, een
Grondwet- wijzigingsvoorstel –- in overweging zal worden genomen door het
Parlement.
2. Het Volk van de Republiek Nederland heeft het recht een Grondwetwijziging te eisen bij
het Parlement – de Staten-Generaal en de Regering – door middel van een Petitie
ondertekent door (twee) 2 miljoen Kiesgerechtigde Nederlands.
De Staten-Generaal en de Regering aanvaarden een voorstel tot Grondwet-wijziging bij
(twee) 2 miljoen handtekeningen van Kiesgerechtigde Nederlanders en vergaderen in
het Openbaar in het Parlement over het Volksvoorstel.
3. De Staten-Generaal en de Regering zetten het Volksvoorstel tot Grondwetwijziging om
in een Wetsvoorstel Grondwet-wijziging Republiek Nederland voor een GrondwetReferendum.
4. De Minister-president kondigt een Grondwet-Referendum aan bij het Volk voor een
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Grondwet-wijziging. Deze aankondiging geeft de datum waarop het GrondwetReferendum zal worden gehouden.
5. Het Volk moet (twee) 2 maal stemmen per Grondwet-Referendum voordat de
Grondwet-wijzigingen kunnen worden omgezet in een Nieuwe Grondwet Republiek
Nederland. Tussen de eerste maal stemmen en de tweede maal stemmen liggen
minimaal (twee) 2 en maximaal (vier) 4 kalenderjaren.
Het Volk keurt een Nieuwe Grondwet voor de Republiek Nederland goed zodra – tijdens
de 2 stemmingen voor de Grondwetwijziging – (tachtig procent) 80% van het aantal
Kiesgerechtigde Nederlanders zijn of haar stem heeft uitgebracht ten gunste van de
Nieuwe Grondwet.
Het Volk kan niet anoniem stemmen voor een Grondwet-wijziging voor de Grondwet
Republiek Nederland; elke Burger krijgt een papieren print waarmee hij of zij kan
bewijzen voor of tegen de Grondwet-wijziging te hebben gestemd.
Dictatoren mogen niet de vrijheid hebben om stemmen te vervalsen tijdens deze
Grondwet-wijzigingsprocedure.
Bij een Grondwet-Referendum voor Grondwet-wijzigingen zijn alle Kiesgerechtigde
Nederlanders verplicht te stemmen, op straffe van een taakstraf van (honderd) 100
uur.
De Voorzitter van De Grondwet-rechtbank bepaalt of een Kiesgerechtigde Nederlander
die verzuimt te stemmen tijdens een Grondwet-Referendum inzake Grondwetwijzigingen de taakstraf van 100 uur moet uitvoeren.
Artikel 59
Nationale wet na Grondwet-wijziging
1. De veranderingen in de Nieuwe Grondwet, door de Staten-Generaal aangenomen en
door de Minister-president van de Regering bekrachtigd, treden direct in werking, nadat
zij zijn bekendgemaakt.
2. Bestaande wetten en andere regelingen en besluiten die in strijd zijn met een
verandering in de Nieuwe Grondwet, blijven gehandhaafd, totdat daarvoor
overeenkomstig deze Nieuwe Grondwet een voorziening is getroffen.
3. De tekst van de herziene Nieuwe Grondwet wordt bij besluit van de Minister-president
bekendgemaakt, waarbij titels en artikelen kunnen worden vernummerd en
verwijzingen dienovereenkomstig kunnen worden veranderd.
Artikel 60
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden wordt in overeenstemming gebracht met de
Grondwet 2014-2016 van de Republiek Nederland.
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