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Korpsleider Nationale Politie ErikAkerboom
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

RaadvoordeRechtspraak
Postbus 90613,   2509 LP Den Haag 

ICC, Prosecutor Fatou Bensouda, 
ICC- President Silvia Fernández de Gurmendi 
Postbus 19519, 2500 CM Den Haag, OTP-CR-407/07

Ministerie van Algemene Zaken 
Minister President Mark Rutte, Koning Willem-
Alexander  
Postbus 20001 ,   2500 EA Den Haag
p.huijts@minaz.nl

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

President Vladimir Putin / PM Dmitry Medvedev 
Llinka Str no 23,  103132  Moscow -Russia
Russian Embassy: Andries Bickerweg 2, 2517 JP Den 
Haag 

President ShinzoAbe
Japane Embassy: Tobias Asserlaan 5 2517 KC Den Haag
The Netherlands

President AungSuuKyi
Myanmar Embassy Brussels, Boulevard General Wahis 
9, 1030, Brussels Kingdom of Belgium

President DonaldTrump
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC 20500 USA

Cleanup of the Dutch National Police – Head of Police ErikAkerboom – on command of 
DesireeElisabethStokkel; by the letter of the law InterimPrimeMinister for TheNetherlands 
since 18nov2016. 

ICC Prosecutor Fatou Bensouda,  ICC President Silvia Fernández de Gurmendi , 

UN Secretary Antonio Guterres,  President VladimirPutin, President ShinzoAbe, 
President AungSuuKyi, President DonaldTrump, King Abdulaziz al Saud,
VladimirPutin and DmitryMedvedev, Markrutte, Koning Willem-Alexander, 
Commandenten MinisterievanDefensie NL, Embassadors, 

Head of National Police NL ErikAkerboom, 

Volgens de letter van de wet heb ik recht op het arbeidscontract InterimMinisterPresident 
sinds 2juni2014. De dag dat ik tegen  Koning Willem-Alexander een ICC-rechtzaak start 
omdat hij weigert de Grondwet–Mensenrechten verdragen toe te passen; weigert het 
Nederlandse volk een leven in een Rechtstaat te waarborgen.

Op 18nov2016 eis ik dit arbeidscontract InterimMinisterPresident op.
Ook voer ik per decreet in de GrondwetRepubliekNL + 3 wetten voor het starten van 
Republiek NL.
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http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/embassy.icc.labourcontract.primeminister.republicnl.
constitution.kremlin.unsg.japan.myanmar.trump.2016.pdf

Er ligt een Internationaal Strafhof rechtzaak tegen de Lobbyisten van Thehaguesecuritydelta 
voor het feit dat zij mijn juridische positie hebben misbruikt om voor politieke reden – en de 
LOL – de MH17 passagiers over oorlogsgebied te sturen en de doden. 

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtzaak.rechtspraak.advocatenorde.clingendae
l.hcss.icct.knaw.niod.ntcv.politie.1april2015.pdf

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtzaak.defensie.marechaussee.europol.politie
.vakbonden.15april2015.pdf

De Nationale Veiligheid van Nederland = 0
Dus bepaal ik van nu af aan wat er moet gebeuren om van Nederland weer een 
Rechtstaat te maken. 

Welk imago heeft Nederland?
1. De Elite heeft een moordenaars-systeem gevonden waarmee zij menen zichzelf uit de 

gevangenis te houden. Het Topbestuur van Nederland heeft collectief gekozen voor 
’het negeren van de Grondwet – Nationale wet – Verdragen als zij individuele burgers 
stiekem willen folteren – doden’. Alle Topbestuurders van NL weigeren tegenover het 
Hollandse volk en buitenlanders te bewijzen dat zij een Rechtstaat NL besturen. 

2. De Elite van NL meent slim te zijn en speelt een psychopaten-spel met volkeren:
’Zij lobbyen met Ambassades – Buitenlandse parlementen, dus zijn zij aan de macht… 
óók als vogelvrije moordenaar’, denken zij…... 
De Elite van NL ondervindt ‘dat er via de Ambassades ook een 2e Lobby-systeem 
draait, maar  negeert dit… omdat de Elite nu eenmaal boven de wet is...’.  

3. Het negeren van DesireeStokkel – de vrouw die door de Elite voor de LOL gedwongen 
is zichzelf te laten folteren en naar het InternationaalStrafhof toe te gaan voor een 
rechtzaak voor haar Fundamentele Grondrechten – Mensenrechten – moet leiden tot 
haar dood… en meer internationale macht voor TheHaguesecuritydelta. 

4. Nederland heeft inderdaad macht; de macht om volkeren te laten walgen van het 
gedrag van de Elit-moordenaarsclub… bekend dankzij de partijdigheid en het racisme 
van het Internationaal Strafhof… aan deze Elit-moordenaarsclub in NL.    Onnodig 
terrorisme – criminaliteit in NL + onnodige financiële crisis en faillisementen van 
bedrijven = onnodige MH17 doden + onnodige oorlogen in ‘Moslim-gebied’.  

5. Nederland heeft dus geen macht meer…..Tenzij ik ingrijp en Nederland teruggeef aan 
de Hollanders en anderen in NL, die de GrondwetRepubliekNL zullen toepassen voor 
het regelen van hun 1-Persoonstoko-zaken. 

6. Het volk in Nederland heeft zelfmedelijden en is juridisch te LUI om de Rechtstaat Nl 
overeind te houden. Tegelijkertijd presenteert de Hollander zichzelf wel als ‘DenHaag 
Internationale Rechtenstad + doe maar gewoon’. 
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7. Het Buitenland kan de macht in Nederland zeer eenvoudig uit haar luxe 
arbeidscontract vegen… en gaat dit ook doen, tenzij ik ingrijp. 

Samenvattend: 
• Alle bij de VN aangesloten landen hebben nu de macht om het parlement van 

Nederland over te nemen .., wel … onder mijn leiding.
• Holland weigert het VN-handvest toe te passen, weigert de Grondwet NL uit 

te voeren, weigert de Mensenrechtenverdragen toe te passen.
• De macht ligt in handen bij een InterimMinisterPresident 

DesireeElisabethStokkel, die haar formele arbeidscontract alleen krijgt als zij 
overgaat tot bloedvergieten in het parlement en bij Thehaguesecuritydelta.

Ik grijp in;  Ik eis dat elke werknemer bij de Politie  – agent & burger personeel – 
vanaf 18nov2016  
• Mij erkent als InterimMinisterPresident voor NL.

• De GrondwetRepubliekNL uitvoert.

• Bij de 100% corrupte RaadvoorRechtspraak eist dat zij de GrondwetRepubliekNL 
uitvoert als zijnde de enige Grondwet voor Nederland.

• Bij de RaadvoorRechtspraak eist dat deze de Arbitrage-rechtbank & 
GrondwetRechtbank opent volgens de eisen van de GrondwetRepubliek NL + Wet 
Rechtsysteem RepubliekNL + Wet Kiesrecht Referendumrecht RepubliekNL + 
Vreemdelingenwet RepubliekNL.

• Het Politie-apparaat 100% dwingt te werken vanaf de GroondwetRepubliekNL, wat het 
onderstaande Nationale Protocol Politie RepubliekNL uitvoert.

Nationale Protocol Politie RepubliekNL

Startpunten:
1. Elke burger in NL leeft volgens de GrondwetRepubliekNL.

2. Elke persoon werkend bij de Politie NL voert gesprekken met burgers vanaf 
deze GrondwetRepubliekNL.

3. 1 Nieuw Standaard Gespreksmodel tussen Politie – Burger dient als 
Schoonmaak-actie voor de huidige 100% verrotte  bureaucratie.

Dit Standaard Gesprekmodel is:

‘Vanaf 18nov2016 leven wij allen vanaf de GrondwetRepubliekNL. Dit betekent in ons 
dagelijks leven dat wij allemaal – als individuele burger – de Grondwettelijke plicht 
hebben om een oplossing voor een conflict te presenteren bij de Arbitrage-rechtbank 
van Republiek NL. 

Deze Arbitrage-rechtbank staat voor alle bestaande Burger-rechtbanken en naast de 
Strafrechtbank. 
Strafbare feiten blijven dus strafbare feiten, maar een klein probleem wordt opgelost 
via het nieuwe Arbitrage-rechtbank-systeem.  De individuele burger krijgt dus de 
vrijheid en plicht om een 1-Persoons-toko te bouwen en te onderhouden. 

3



Criminaliteit vrij. 

Wie weigert deze oplossing te presenteren en weigert te bewijzen juridisch correct te 
willen leven en werken, krijgt als straf via de Grondwetschending-procedure 365 
dagen Taakstraf of 1 jaar Gevangenisstraf. 

Welke oplossing bouwt u / jij  om uit de problemen te komen? 
Binnen de Politie zijn dit…. de mogelijkheden…. 
Wij werken vanaf 18nov2016 vanaf het Folterverdrag; dit verdrag verplicht elke 
individu zichzelf los te koppen van crimineel gedrag van een ander persoon. 
Werken vanaf het Folterverdrag ruimt de bureaucratie op en verwijdert 
criminaliteit…..Hoe werkt u / jij vanaf het Folterverdrag? ’. 

Wat verandert er in NL dankzij dit Standaard Gespreksmodel tussen Politie –
Burger?

De helft van de bestaande procedures voor rechtshandhaving verdwijnen,  nu zij 
overbodig zijn geworden. Door te werken vanaf het Folterverdrag ‘is al het 
handelen van de mens dat niet in overeenstemming is met de 
GrondwetRepubliekNL – Mensenrechtenverdragen’  een strafbaar feit waarop 365 
dagen Taakstraf of 1 jaar Gevangenisstraf staat.  Er komt dus 1 standaard 
gerechtlijke procedure die alle etters in 1 keer dwingt ‘zich te gaan gedragen als 
lieve lammetjes’. 

Treiteraars + dronkaards + hardrijders + kleine criminelen die nog gered kunnen 
worden via de Arbitrage-rechtbank + grote rampenveroorzakers die nog een kans 
krijgen…. zien zichzelf gedwongen hun gedrag te wijzigen om geen 365 dagen 
Taakstraf of 1 jaar Gevangenisstraf opgelegd te krijgen’. 

Het Nederlandse volk ontwikkelt nu een nieuwe Rechtstaat op grond van 
Eigenwaarde + Eigen-effectiviteit + Evolutie van Sociale Intelligentie + 
Betrouwbaarheid.  

De ‘Ik-timmer-je-de-bek-dicht Gerechtelijke Procedure’:
In principe wordt elk conflict opgelost via de Arbitrage-rechtbank, in een lichte 
procedure. 

Lukt dit niet, dan treedt de ‘ik-timmer-je-de-bek-dicht-procedure’ in werking.
De criminele burger wordt opnieuw aangepakt, ditmaal met de mededeling:

’De GrondwetRepubliekNL – Mensenrechtenverdragen toepassen … of…. U / jij 
krijgt via een Grondwetschending-procedure 365 dagen Taakstraf of 1 jaar 
Gevangenisstraf opgelegd’. 

Echte criminelen die al bekend staan als Echte crimineel blijven bij de Strafrechtbank 
en worden via het bestaande rechtsysteem veroordeeld. 

4. De RaadvoorRechtspraak is nu gedwongen een woud aan chaotische 
juridische procedures te schrappen en de Standaard Arbitrage-rechtbank + 
GrondwetRechtbank te bouwen. 

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

Ik verwacht dat het volk 1 jaar tijd  nodig heeft om aan het Arbitrage-rechtbank systeem te 
wennen; het zal 2 jaar tijd vergen voordat het volk – parlement – lokaal bestuur ook het 
systeem kunnen gaan bijwerken.
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Wat als de Elite-moordenaarsclub in NL blijft weigeren een leven in de Rechtstaat 
NL  te waarborgen voor elke burger? 
• Bedrijfscontracten hebben geen waardevaste betekenis meer; wij verliezen handel.

 
• Holland is paradijs voor criminelen – terroristen. Grenscontrole hebben wij nauwelijks.

• Het InternationaalStrafhof – InternationaalGerechtshof hebben nu al een zeer slechte 
uitwerking op de Hollandse economie; deze zal nog verwoestender worden.

Holland wordt meegezogen in chaos in het buitenland omdat ‘Nederlandse 
parlementsleden – rechters – politieagenten – advocaten – lobbyisten – besturen 
bekend willen staan als Moordenaar boven de Wet’. 

De Nederlander heeft van zichzelf een Luie zwakbegaafde onbetrouwbare arrogante 
Kneus gemaakt.  De commandanten van het Ministerie van Defensie + Politie + MinAZ 
personeel + MinBZK personeel + MinBuZa personeel + MinVenJ personeel staat al 
bekend als ‘crimineel & superachterlijk’. 

De Hollander krijgt een lesje in ‘Beschaving bouwen’.

DesireeStokkel

This letter is send by email to: Headoffice National Police – Markrutte –  Embassies – Compagnies – Organisations.
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