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InterimMinisterPresident sluit FIOD tijdelijk = FIOD = 100% corrupt en assisteert de Koning
+ Leden Staten-generaal + Criminele rechters + Politietop + Defensietop + overigen bij het
organiseren en uitvoeren van Moord op Burgers.
For reasons of national security in NL, the rest of the letter is written in Dutch language.
FIOD Closed down temporarily = FIOD = 100% corrupt and builds DictatorshipNL.

FIOD, ICC President Chile Eboe-Osuji, Dictator MarkRutte, Presidents &
Embassadeursm UNPD & UNcareer,
De FIOD weigert juridisch correct te werken op grond van het dossier van ICCrechtzaakNL
OTP-CR 407/07; de FIOD heeft dit dossier ontvangen 15mei2018.
http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/fiodonderzoek15mei2018iccrechtzaaknlcriminelenvnambassade.pdf
De FIOD weigert uit te voeren tijdens haar werkzaamheden:
1.
2.

De Grondwet Koninkrijk der Nederlanden.
Het VNverdrag – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen – VN Anti-corruptieverdrag.

3.

Het verwijderen van de Koninklijke familie uit de Rechtstaat Koninkrijk der Nederlanden, nu de
Koning weigert de Grondwet uit te voeren en er een InternationaalStrafhof-rechtzaak tegen hem
– en zijn familie- is gestart voor deze weigering... plus het corrupt maken van de Rechtstaat
Nederland.

4.

Het volk voorlichten over het bestaan van de ICCrechtzaakNL vanaf 1mei2007.

5.

Het Bestaan van de ICCrechtzaakNL tegen Criminele rechters + Politietop + Defensietop +
Justitietop + Leden van de Statengeneraal + Burgemeesters / Wethouders + Bestuurders in NL +
Media-makers + Lobbyisten, uit te leggen aan het volk. Plus, weigeren de OPRUIMING van de
machthebbende bureaucratie te garanderen.

6.

Het bestaan van de ICC-AMBASSADE-LOBBY, die die rechtspositie van het volk sterk beïnvloedt
tijdens het zaken-doen, uit te leggen aan het volk.

7.

Uit te leggen aan het volk: Het feit dat door het bestaan van DictatuurNL -vanaf 2 juni2014, de
dag dat er tegen Koning Willem-Alexander een ICCrechtzaak is gestart – de contracten die het
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Nederlandse volk afsluit voor het waarborgen van zaken, juridisch 100% waardeloos zijn...
Elk slim & sluw persoon die Holland dwingt juridisch correct te werken vanaf het Folterverdrag,
kan elke rechtszaak winnen in DictatuurNL. In RepubliekNL heeft het volk de macht weer over
haar eigen zaken-contracten.
8.

Het feit dat Nederland een Republiek is vanaf18nov2016, geregeld door DésiréeElisabethStokkel,
via de VN + Ambassades.

9.

Het feit dat het volk zichzelf 'in de juridische & financiële problemen brengt ' door voor de LOL de
DictatuurNL gaande te houden naast de RepubliekNL in de ICC-AMBASSADE-LOBBY.
Buitenlandse machthebbers zijn altijd sterker dan de Bestuurders van NL, simpelweg doordat het
aantal Buitenlanders groter is dan het aantal Nederlanders.

In mijn juridische positie InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel van
Nederland, per 18nov2016 stel ik:
De FIOD – Financiële Belasting Politie Nederland – is tijdelijk gesloten.
Vanaf 15juli2018 ….... tot aan de dag
dat ik, DésiréeElisabethStokkel, het Arbeidscontract InterimMinisterPresident
Nederland ontvang, met terugwerkende kracht vanaf 18nov2016.
De FIOD kan haar werkzaamheden – als Financiële Belasting Politie –
hervatten als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1.

DésiréeElisabethStokkel heeft het Arbeidscontract IPM NL ondertekend en de FIOD kan dit
aan het volk tonen; en het bijbehorende salaris is op haar bankrekening bijgeschreven.

2.

De FIOD aan het volk heeft uitgelegd dat er Verkiezingen voor de Gekozen MinisterPresident
NL zullen zijn, bij voorkeur op 18Sept2018. Dit wordt in een brief vastgelegd door IPM
DésiréeElisabethStokkel. De FIOD ziet erop toe dat de 100% corruptie Kiesraad de
Verkiezingen Gekozen Minister President zal uitvoeren.

3.

De FIOD aan het volk heeft uitgelegd dat wij in NL leven met de nieuwe
GrondwetRepubliekNL + Republiek-wetten..... en de Verdragen: Arbitragerechtbank-verdrag
+ EU-future-proof-treaty + Verdrag Mensenrechtenpolitie.

4.

De FIOD handelt in overleg met DésiréeElisabethStokkel de Schikking & Schadevergoeding
ICCrechtzaakNL af, zodat het Nederlandse volk niet langer ten prooi kan vallen aan chantage
van Buitenlandse of Binnenlandse machthebbers; binnen de ICC-Ambassade-lobby
.
DésiréeElisabethStokkel zal op grond van de Verkiezingsuitslag de door het Volk
gekozen MinisterPresident in zijn of haar Arbeidscontract schrijven, in het
openbaar. Binnen 48 uur na de eerste Verkiezingsuitslag; vanaf dat moment is de
Rechtstaat Nederland herstelt voor alle Burgers in Holland.

5.

6.

Désirée zal vanuit haar huis werken; zij zal toezien op het OPSCHONEN van de Bestaande
Politieke partijen = partijen kunnen blijven bestaan in RepubliekNL. Alle personen tegen wie
een ICCrechtzaakNL is gestart, verdwijnen uit de politiek en/of hun machtige
Arbeidscontract. Zij worden gestraft met een Schikking & Schadevergoeding. Weigeren zij
hieraan mee te werken worden zij gestraft als Oorlogsmisdadiger.

Wat gebeurt er als de FIOD de DictatuurNL blijft steunen?
Dan kan het Volk – internationaal – niet langer worden aangesproken op
Belastingfraude, inherent aan Dictatuur Koninkrijk Nederland.
De burger kan niet strafrechtelijk worden vervolgd voor Financiële Fraude in

2

Dictatuur Koninkrijk NL, of in het internationaal... zolang de buitenlandse
fraude inherent is aan een Nederlands juridisch dossier.
De burger moet in Republiek Nederland wel Belasting blijven betalen!
De burger moet internationaal wel Belasting blijven betalen voor dossiers
inherent aan Republiek Nederland.
Wat gebeurt hier!?
De FIOD loopt een enorme vertraging op in de afhandeling van juridische dossiers. Hierdoor
valt het juridisch systeem in DictatuurNL ook bijna stil.
De burger heeft recht op een FIOD die – ten tijde van Nood – de macht van het
Ministerie van AlgemeneZaken overneemt, met als doel de Rechtstaat te waarborgen
voor alle personen die zich in Nederland bevinden... en/of die internationaal afhankelijk
zijn van de Rechtstaat Nederland.
Weigert de FIOD deze verantwoordelijk te dragen, dan is de burger niet langer
verplicht mee te werken aan de Eisen die de FIOD stelt aan de burger.
De burger moet handelen vanaf het Folterverdrag in RepubliekNederland.
De FIOD mag namelijk niet eisen dat de burger óók de DictatuurNL bouwt, voor de
psychopatische machtslusten van de Leden van de Staten-generaal, de Koninklijke
familie – Rechters – Bestuurders – Lobbyisten- de FIOD.
Ik kan nu een ICCrechtzaakNL starten tegen de Directie van de FIOD +
Belastingdienst.
FBI: please forward this letter to all UN-memberstates. You know what I mean...
Met Vriendelijke groet,
DésiréeElisabethStokkel
InterimMinisterPresident voor NL
– USA – RU – NK – JP – IR – UK & UNSG.
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