
Desiree Stokkel,    
donkerelaan 39,    
2061 jk bloemendaal-nh,   
nederland 
+31 23 8887862

destokkel@republiek18nov20
16.nl   (   Soverin under FIOD-
police investigation)

d.e.stokkel@gmail.com

http://www.desireestokkel-
nl.net/

FBI Headquarters 
935 Pennsylvania Avenue, 
NW  Washington, D.C. 
20535-0001 USA 
washington.field@ic.fbi.gov 

              
15juli2018

FIOD Informatiedesk, postbus 546, 2003 RM 
Haarlem  fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl

ICC- President Chile Eboe-Osuji 
Postbus 19519, 2500 CM Den Haag, OTP-CR-407/07

Ministerie van Algemene Zaken 
Dictator Mark Rutte, Koning Willem-Alexander 
Postbus 20001 ,   2500 EA Den Haag

Portugal Ambassade
UN Secretary-General Antonio Guterres
Zeestraat 74, 2518 AD Den Haag

ChinaAmbassade
Willem Lodewijklaan 10, 2517 JT Den Haag

Send by email to the United Nations PD + 
Embassy Ukraine Thehague Mr. Dmitri 
Dovgopoly , 15th Floor New York, NY 10017, 
pd@un.org + emb_nl@mfa.gov.ua 

ICCrechtzaak tegen:  FIOD directie +  Burgemeester Amsterdam FemkeHalsema  + NOS/NPO 
media.
For reasons of national security in NL, the letter is mainly  written in Dutch language.

 ICClawcase against boardmembers FIOD + Mayor Amsterdam + NOS/NPO media.

ICC President Chile Eboe-Osuji,  Dictator MarkRutte, Presidents & Embassadeurs 
UNPD & UNcareer, 

Nederland heeft géén Anti-Corruptie-systeem

Ik heb in mijn andere VN-FIOD-brief van 15juli2018,  de FIOD Gesloten voor werken in het 
Koninkrijk der Nederlanden. 

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
fiodsluit15julii2018iccrechtzaaknldictatormarkrutterepublieknl.pdf

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.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
fiodonderzoek15mei2018iccrechtzaaknlcriminelenvnambassade.

IK start een ICCrechtzaak tegen de FIOD-Directie+ Burgemeester Amsterdam:

1. J. (Hans) van der Vlist, algemeen directeur Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)

In de VN-FIOD-brief van 15mei2018, heb ik Hans van der Vlist niet genoemd, zodat hij achter de 
schermen de Dictatuur Nederland kan stoppen. 
● Hij weigert de Rechtstaat Nederland uit te voeren /te waarborgen. Dit betreft zowel het 

Koninkrijk der Nederlanden als de RepubliekNederland.
● Hij weigert het volk te beschermen tegen een leven in DictatuurNederland, terwijl hij wel 

jacht maakt op burgers in NL – en buitenland – die Financiële Strafbare feiten plegen in NL…
● FIOD directeur Hans van der Vlist is dus Lid van de Elite-moordenaarsclub in Nederland… en 

wil dat elke crimineel op Aarde dit ziet en dit rechtsfeit tegen NL gebruikt. 
Ik kan tegen alle directeuren werkzaam bij de Belastingdienst een ICCrechtzaakNL starten, maar 
dit doe ik nu niet. 

Inmiddels wéét ik dat Ambassades handelen ten gunste van RepubliekNL.
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Zonder de bescherming van de FBI & Ambassades was ik allang vermoord door 
Hollanders.

2. Burgemeester Amsterdam Femke Halsema 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/06/benoeming-burgemeester-amsterdam
● Groenlinks Burgemeester Amsterdam Femke Halsema heeft een niet-rechtsgeldig 

Arbeidscontract. Haar Arbeidscontract is ondertekend door de Koning – President Markrutte
– Ministers – Commissaris van de Koning; dit zijn allen machthebbers tegen wie een 
InternationaalStrafhof-rechtzaak is gestart voor het stiekem willen folteren – doden van 
mijn gezin + andere burgers in NL… 

● De Rechtspraak + OpenbaarMinisterie + Politietop + Defensietop vinden het goed dat 
Amsterdam een Dictator  Burgemeester heeft. 

● Terwijl de Bedrijfscontracten in het Koninkrijk der Nederlanden  dus binnen 24 uur 
vernietigd kunnen worden door elk persoon die wel juridisch correct werkt vanaf het
VNverdrag + Folterverdrag + Mensenrechtenverdragen + Anti-corruptieverdrag; elke persoon
kan DNL failliet chanteren en RNL gebruiken om ‘op juridisch waardevaste wijze zaken te 
regelen in Holland’. Een Slimmerik weet dat de Geld-makerij staat in RepubliekNL.

Het negeren van de ICCrechtzaakNL is een oorlogsmisdaad tegen het Nederlandse volk. 
Ook is het een uitnodiging aan criminelen om NL – en dan met name de vieze stinkstad Amsterdam – te 
benutten voor zware criminele activiteiten.  
Door een ICCrechtzaakNL te starten tegen Dictator FemkeHalsema, kan ik de criminelen niet 
tegenhouden, maar het is wel helder dat de Rechtstaat NL bestaat in de vorm van RepubliekNL.

De FIOD directeur Hans van der Vlist  en Burgemeester Amsterdam FemkeHalsema weigeren 
uit te voeren:

1. De Grondwet Koninkrijk der Nederlanden.
2. 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 + Besturen Politieke partijen + 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 verborgen 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 rechtsfeit 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 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. 

Het feit dat Nederland een Republiek is vanaf18nov2016, geregeld door DésiréeElisabethStokkel, 
via  de VN + Ambassades. 
Het feit dat Nederland recht heeft op de  Gekozen Minister President RepubliekNL + de Gekozen 
Burgemeester in elke Gemeente.
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:

1. Er moet per direct een nieuwe FIOD-directeur worden aangesteld, die ook per direct het 
Koninkrijk  der Nederlanden stopt en de RepubliekNederland uitvoert. 
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2. Blijft de Belastingdienst de Criminele Koninklijke familie steunen, start ik wel een ICCrechtzaak 
tegen alle Belasting / FIOD bestuurders en andere bestuurders in NL. Hiermee ga ik door tot dat 
Holland een Rechtstaat is: RepubliekNL.

3. In het dagelijks leven betekent dit: het volk zal in de geheime wereld het bestuur van Holland 
chanteren = Burgers betalen geen Belasting in het Koninkrijk NL, wel in RepubliekNL.   

ICCrechtzaak tegen Mediamakers NOS – NPO Belastinggeld-media.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.rechtzaak.npo.telegraaf.volkskrant.nrc.rvdj.nieuwspoort.fd.trouw.postonline.minaz.paulhuijts.24april2015.pdf

Sinds april 2015 is er ook een ICCrechtzaakNL gestart tegen de NOS – NPO – Media voor het negeren 
van alle wettelijke plichten van media-makers in het Koninkrijk der Nederlanden. 
De NOS – NPO – Talpa – TMG – Persgroep zijn organisaties die bij wet verboden moeten zijn; motorclubs
als Satudara & Bandidos zijn in NL inmiddels ook verboden ‘nu deze organisaties uitsluitende bestaan 
voor het aanmaken – uitvoeren – distribueren van criminaliteit’. Volgens de Rechter. Diezelfde Rechter 
houdt wel de NOS-NPO in leven als spreekbuis voor het Criminele Koninkrijk der Nederlanden, wat een 
oorlogsmisdaad is… uitgevoerd door de Rechtspraak    Alle media-makers in NL steunen de Elite-
moordenaarsclub en dwingen het volk zich te laten folteren – doden. 
Ik kan nu een Extra ICCrechtzaakNL starten tegen de nieuwe NOS-NPO mediabestuurders & personeel. 

Alle Ambassades kennen de situatie… en omdat in de Ambassade-wereld ik inmiddels erkend ben als ‘IPM
van NL & UNSG binnen de VN’… wacht ik met het starten van de Extra ICCrechtzaakNL tegen de media-
makers. 

Mijn eisen tegen FIOD-directeur Hans van der Vlist en Burgemeester Amsterdam 
FemkeHalsema:

1. Het per direct betalen aan mij van de Schikking & Schadevergoeding ICCrechtzaakNL, een bedrag
van 15.600 euro; zoals is vastgelegd in de VN-FIOD-brief van 15mei2018.
Dit bedrag moet voor 1September2018 op mijn bankrekening staan.

2. Een Jaar gevangenisstraf voor het gaande houden van het Koninkrijker der Nederlanden en het 
bouwen van DictatuurNederland, als ik 1September2018 nog geen Schikking & Schadevergoeding
heb ontvangen ter beëindiging van de ICCrechtzaakNL.

3. Het regelen van mijn Arbeidscontract InterimMinisterPresident Nederland – zonder de 
burgeroorlog NL verder steikem uit te bouwen –. 

4. Het regelen van de Verkiezingen Gekozen Minister President RepubliekNL + Verkiezingen 
Gekozen Burgemeester Amsterdam RepubliekNL.

EXTRA Mededeling voor Ambassades:

Holland is inmiddels een broedmachine voor internationale zware criminaliteit.

Ik – InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel – geef mijn goedkeuring aan het 
arresteren & liquideren van NL-personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart voor het 
bouwen van DictatuurNL. 

De voorwaarden voor het uitvoeren van mijn  goedkeuring, is inherent aan onderstaande 
rechtsfeiten:

1. Het VN-lidstaat dat overgaat tot het arresteren / doden van een Hollanders tegen wie een 
ICCrechtzaakNL is gestart mag geen President / Head of State aan de macht hebben tegen wie 
ook een ICCrechtzaakNL is gestart; dit VN-lidstaat mag ook geen Ambassadeur in Nederland 
hebben te werkgesteld tegen wie een ICCrechtzaakNL ligt. 

2. Het VN-lidstaat dat overgaat tot het arresteren / doden van Nederlanders tegen wie een 
ICCrechtzaakNL is gestart, krijgt uitsluitend mijn juridisch steun als dit VN-lidstaat het 
VNverdrag – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen zelf correct uitvoert ten tijde van het 
arrest / de liquidatie… voor het herstellen van de Rechtstaat Nederland, in design 
RepubliekNederland. 

3. Ik steun dus uitsluitend Wethandhavers die de RepubliekNL bouwen en hiervoor tot zelf-
bescherming moeten overgaan in de vorm van arrestatie / liquidatie. 
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Personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart
 kunnen beter overgaan tot 

‘Honourable Suïcide, in Japans design: Seppuku’. 

FBI: Please forward this letter to all Embassies to the USA.

I hereby call for New Elections of the President 
for the United States of America,

 
on 18november2018, 

to be anchored in the new Fairtrade-USA-Constitution.

I shall officially signature this newly elected USA-president 
in his or her labourcontract via an UN-letter, 
what implicates the end of my IPM-USA-term.

Met Vriendelijke groet,

DésiréeElisabethStokkel
InterimMinisterPresident voor NL 
– USA – RU – NK – JP – IR – UK & UNSG.
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