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FIOD
 
 DNL + EU weigeren de ICCrechtzaakNL  + ICCrechtzaak tegen alle Presidenten te erkennen.

 
Zij bouwen liever Criminaliteit + Miljarden-verspilling. 
 
De Iran-deal kan zeer eenvoudig - goedkoop  - blijven voortbestaan vanuit
RepubliekNL,
omdat Trump dan geen fratsen meer kan uithalen.
 
 
 DictatorMarkrutte verspilt liever 100-den miljoenen euro's van de Miljard-handel die tussen NL-
IR leeft. 
 
De EU verspilt Miljarden aan het in stand houden van DNL... en misbruiken RNL. 
 
 

 De Iran-deal toont 'hoe veel privé corruptie er bestaat tussen Politci & Bedrijven' =
miljarden worden als Subsidie kado gedaan. 
 

Ik ben benieuwd of Airbus nog een Rechtzaak tegen Trump start, nu zij zoveel Geld kado krijgen
van de EU...... 
 
 
 En, intussen moet de Simpele burger geloven dat er geen geld is voor Projecten, 

zoals Nieuwe Mobieltje & Bodycams bij de Politie....!?
 
In Engeland heeft elke Politie-agent een bodycam... omdat zij daar geen wapen dragen.
 
Er zijn veel problemen in UK, maar de Politie doet daar wel iets goed dat de Hollanders
niet doen 

= beschaafde gesprekken voeren met Criminele burgers 
 
= de Politie-commissie die Klachten Politie onderzoekt is meer onafhankelijk 

dan de NL -Klachtencommisie & Nationale Ombudsman zijn....
 

 
 
 Italie:
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 De Rijksambtenaar Miljarden-verslinder op het Belastingkantoor... bouwt RepubliekNL voor
het Volk - EU - BREXIT.
 
 
Italië heeft nu een Parlement dat wil werken met de RepubliekNL
wetten, máár KAN dit NIET.
 
Laten wij eerlijk zijn; mijn 20-30% Bureaucratie-vermindering in de RNL-wetten = 'Typisch Holland'.  
 

 
 Ik   voer het Basisinkomen + Toeslagen-systeem in bij het Gemeente-Belastingloket =
Provincie-Belastingkantoor. 
 
Doordat wij de Belasting-assistentie voor Bedrijf & Volk terugbrengen naar de Provincie, 
kunnen Aftrekposten op het huidige Belastingaangifte-formulier worden vervangen door een
Toeslagen-systeem.
 
In elk geval voor particulieren. 
 

Dat per Gemeente-verordening kan worden afgestemd op de behoefte van het lokale Volk. 
 
Het lokale Volk heeft veel OPRUIMmacht dankzij het lokaal Referendum-recht 

 
=  bij voorkeur Stemmen per Computer + Kassabonnetje als bewijs van Stem-
keuze.
 

Italië wil het Basisinkomen invoeren, en RNL moet de Italianen voorpraten op dit
punt.

De invoer van het Basisinkomen moet direct worden verankerd in het EU-Future-Proof-
treaty, 
 
waarmee BREXIT van tafel is geveegd. Plus het Arbitrage-rechtbank-systeem.
 
 

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft géén intelligentie = zij laten BREXIT
voortsudderen,
omdat zij willen leven met DNL + RNL.
 
Ook houden de NLers de bureaucratie ZELF groot & duur.
 
De Hollanders zwelgt in zelfmedelijden & juridische luiheid.
 

 
De Rijksambtenaar Miljarden-verslinder op het Belastingkantoor heeft hier een
EU-taak.  
 
Vooral als wij de Mensenrechtenpolitie gaan toevoegen aan de taken van de Miljarden-
verslinder.
 

 
= Dus?  Als IPM- DESTOKKEL - geef ik de  Opdracht aan de Rijksambtenaar
Miljarden-verslinder,

 
om het Basisinkomen voor NL in te voeren en deze kennis 'gratis te
delen met Italië', 
 
op voorwaarde dat Italië  de RepubliekNL erkent & verwerkt in de
politiek 

 
= Maffia-Koningshuis weren uit Italië + 
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   ICCrechtzaakNL stoppen met een Schikking & Schadevergoeding voor
mij,
 
   die ik weer aan het Italiaanse volk zal teruggeven... onder mijn eisen.
 
Dit systeem geeft de NL-politie OPRUIMmacht in italië. 
 
 
( De Persgroep + TMG + Talpa moeten radicaal  worden gestopt 
 

= zij assisteren Korpsleider ErikAkkerboom bij het organiseren
van zijn  
Seriemoorden + gaande houden van zijn psychopaten-jacht .   
 
 = zij houden het NL-rechtsysteem 100% corrupt.  ) 
 

 
 Zet het werk van de Rijksambtenaar Miljarden-verslinder 
op de website van de Belastingdienst. 
 
Dit vermindert de bureaucratie in hoog tempo!
 
 
 
 De FBI heeft van mij Juridische toestemming gekregen 

om President Donald Trump & UNSG guterres te liquideren... als dit nodig is.
 
Scotlandyard mag President TheresaMay  stilleggen. 
 
 
In Holland heb ik de Politie nog geen Juridische toestemming gegeven om 

 
DictatorMarkrutte - Koning WA - Maxima - Rechtspraak FritsBakker  - OM Procureursgeneraal +
korpsleider Politie +
5 Commandanten Defendie te doden....  
 
maar het is klaarblijkelijk wel noodzakelijk deze personen met geweld
uit de Dictatuur te verwijderen....   
 
Geweld tegen Journalisten / Media-makers  is ook nodig in DNL.  
 
 
 China heeft wel toestemming om in te grijpen in NL, via de VN geregeld. 
 
Ik kijk deze situatie nog even aan.
 
( De ANVR heeft de rechtspositie van NL-toeristen in het buitenland afgebroken,
door RNL te misbruiken voor het uitbouwen van Crimineel Onderwijs ism met de Elite... 
ANVR & Nyenrode = vuile rattenclubs...)
 
 
Als de FIOD Sociaal Juridisch intelligent werkt met de VN-FIOD-brief... zijn liquidaties
van machthebbers
in NL misschien niet nodig. 
 
Afgelopen 11 jaar 'heb ik leren doden, in geval van nood'. 
 
Hoewel ik Putin & Medvedev zeer slechte Presidenten vind, heb ik deze vaardigheid wel van hen
geleerd... 
 
 

Vergeet niet: 
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Holland kan binnen 1 maand - zelfs 1 week - 100% Failliet gemaakt worden door
het buitenland. 
 
 
De VN-FIOD-brief voorkomt dit faillisement, op voorwaarde dat de FIOD wel
intelligent
te werk gaat... vanaf het Folterverdrag.  (Simpel Klusje!)

 
 

 
DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

 

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:

Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht

om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie -

Gemeente - Provincie te dwingen te stoppen met

organiseren van Moord op Burgers.  

 

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

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/

https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/

http://www.nieuwswet-newslaw.org/

 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
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