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emb_nl@mfa.gov.ua, lahaye.amb@mae.etat.lu, embassy.haag@mfa.ee,
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emb.angola.nl@gmail.com, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, kapo@kapo.ee,
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info@moskeebadr.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl,

info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl, voorlichting@rechtspraak.nl,

pr@bol.com, publicrelations@wehkamp.nl, info@anvr.nl, ooggetuige@nos.nl,

clientenservice@corendon.nl, pr_dept@sputniknews.com, ask@kommersantuk.com,

nikibor@vsrf.ru, info@medischebanenbank.nl, redactie@ntvg.nl, w.vander.horst@nvz-

ziekenhuizen.nl, piaf@pressenza.com, Solliciteren <solliciteren@DSW.nl>,

oga.vanderbeek@vumc.nl, meldpunt@igz.nl, info@luchtsignaal.nl,

redactie@luchtvaartnieuws.nl, news@icenews.is, ritstjori@althingi.is,

mayor@london.gov.uk, otp.informationdesk@icc-cpi.int, nlconsulategambia@gmail.com,

info@verkeersslachtoffers.nl, contact@verkeersslachtoffers.org, j.begijn@terneuzen.nl,

Hague.Info@mfat.govt.nz, austemb_thehague@dfat.gov.au, conchicago@sre.gob.mx,

press@princes-trust.org.uk, hendriks@richardkorver.nl, info@mv-advocaten.nl,
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kbvg@kbvg.nl, hulp@siriz.nl

Embassadors, Simple People, Ambassadeurs,

Het Volk moet er van uit gaan dat Criminelen in het Buitenland

wel toegang hebben tot onze Belastinggegevens.

Thehaguesecuritydelta omvat alle bedrijven in NL, dus ook

ingehuurde medewerkers voor de Belastingdienst.

Dit Lobby-platform wordt plat gechanteerd door Ambassades en

internationaal opererende organisaties... die de leugens

van het Internationaal Strafhof over de ICC-rechtzaak tegen NL

en de MH17  te misbruiken voor zelf-verrijking.

Criminelen kijken ook tv.

Zij weten nu dat de Belastingdienst Holland in handen is van

Internationale Multinationals.

Net als ons ICT systeem bij de AIVD - InternationaalStrafhof...

Criminelen weten ook dat er tegen Wiebes & Co  een InternationaalStrafhof rechtzaak ligt.

Ik kan nu de Belastingwetten niet herschrijven.

Moet eerst nog Juridisch systeem verfijnen voor Republiek NL.

Moet eerst Chaos aan Uitkeringswetten verkleinen.

Arbeidswetten kunnen ook eenvoudiger = goedkoper -.

Ondernemers klagen veel over Slechte wetten,

maar zij zijn wel zelf degenen die deze wetten  schrijven ism het Parlement.

Burgers klagen over slecht werkende ICT,

maar zij willen wel  berg Slechte wetten gebruiken en weigeren de bureaucratie te

vereenvoudigen.

Ook het Belasting-systeem wordt van het Volk in de Gemeenten.

Gemeenten richten samen een lokaal Belastingloket in, voor maximaal 1 miljoen Burgers.

Wij krijgen dus minimaal 11 lokale Belastingloketten in het land.

Daar wordt van elke burger een 100% dossier gebouwd.

Voor Belastinggeld  innen en uitbetalen.

Ook Schuldhulpverlening - uitkeringen worden door dit kantoor geregeld.

Dus?

Instanties leveren wel berekeningen aan bij het Belastingloket, maar alleen

dit loket betaalt uit.  
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UWV berekent wat een Werkloze aan uitkering ontvangt,  Belastingloket

Gemeente betaalt uit.

Het is de bedoeling dat de Import Export heffingen  worden omgezet in Belastingen, die

betaalt

worden aan dit Belastingloket.

De Douane houdt zich bezig met Grenscontrole - Kwaliteitsbewaking goederen / diensten -

kleine criminaliteit waar op Boetes staan.

Douane -rechtbank kan worden omgezet in Arbitrage-rechtbank Douane, waar ook

Immigratiezaken kunnen worden behandeld.

Hollandse Immigratie beperkt zich tot:

Kennis werkers

Vluchtelingen die bewijzen dat zij in hun Thuisland eerst alle mogelijke

rechtzaken hebben gevoerd tegen hun Landsbestuur.

Vluchtelingen moeten ook naar het Internationaal Strafhof zijn gegaan voor het

claimen van hun recht.

Pas nadat  Vluchtelingen alle mogelijke rechtzaken op Aarde hebben gevoerd,

kunnen zij Asiel aanvragen in NL.

Van Hollanders wordt dit gedrag verwacht, internationaal; het is

redelijk hetzelfde gedrag van Vluchtelingen te eisen.

Alle lokale Belastingloketten moeten ' stand alone kunnen opereren... ten tijde van

crisis of hack problemen'.

Rijksbelasting-kantoor controleert werkwijze Gemeente Loketten.

Er komt weer Overheidspersoneel in dienst - en het aantal externe werknemers /

advieseurs wordt beperkt.

Ik heb het uitgelegd in mijn Verkiezingsprogramma

http://www.nieuwswet-newslaw.org/uploads/5/6/2/4/56243847

/prnl.verkiezingsprogram.brexitproof.robottijdbalk.fairtrade.planeer._-_kopie.pdf

The Dutch Taxoffice is in the news = chaos.

For the Republic NL, Holland will have about 11 local Tax-offices in the Municipal.

All financial business related to 1 Civilian will  be proceeded on in the Municipal Tax office.

Import - Export fees will be turned into an Import - Export tax to be payed to the Municipal

Tax office

by the organisation.

We all want a simple Customs-service, now we shop with webshops.

All the financial issues must be dealt with by the Seller, so clients will not have to face

extra Import- Export costs.

Clients will continue to pay Shipping-costs.
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Customs will be concentrated on: Bordercontrole +  Quality goods / services + Immigrants

+ impose fines on small criminals

Immigrants will be categorized:

The Labourmarket immigrant

Only when in Holland knowledge & skills are unavailable, immigrants

can be imported to do the job.

In the future this type of immigrant must report him- or herself with

the Municipal Taxoffice

on the day he - she enters the country. No slavery.

The Refuge,  who must have proven that he / she has started all

possible lawcases against

the Governance in their Homeland, before they can claim Asylum.

They must even have proven that they have started an International

Criminal Court -case against their parliament - national courtsystem.

In Holland,  Customs already has its own Court of law.

In Republic NL this system can be transformed into an  Arbitration-court Customs.  Today!

With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet - Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

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

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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