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InterimPrimeMinister DésiréeElisabethStokkel:  FIOD starts investigation Criminal Money-
flows owned by persons & organisations against whom is started an 
InternationalCriminalCourt lawcase  the Netherlands by DésiréeElisabethStokkel. 

   For reasons of national security in NL, the rest of the letter is written in Dutch language.

  FIOD stopt Nederlandse Maffia die ICC misbruikt als witwaspraktijk voor Misdrijven tegen de 
Menselijkheid & Oorlogsmisdaden, uitgevoerd op Nederlands grondgebied. 

FIOD, ICC President Chile Eboe-Osuji,  Dictator MarkRutte, Presidente & 
Ambassadeurs,  UNPD & UNcareer, 
 
ICC + MINAZ + Ambassade Portugal + FBI ontvangen alleen blad 1 van deze brief; CD met 
VN-FIOD-brief & ICCdossier toegevoegd. FIOD ontvangt print-brief. Aangetekend.

FIOD,

Ik ben de  InterimMinisterPresident voor Nederland, met ingang van 18november2016, 
geregeld via de Verenigde Naties Antonioguterres & Ambassades. 

Op de Republiek-website staan deze VN-brieven gegroepeerd.
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/uploads/5/6/2/4/56243847/
embassy.icc.labourcontract.primeminister.republicnl.constitution.kremlin.unsg.japan.myanmar.trump.20
16.pdf

Dit betekent dat de FIOD de wettelijke plicht heeft het Folterverdrag uit te voeren ten gunste van het 
Nederlandse volk, ten nadele van personen & organisaties in NL tegen wie een InternationaalStrafhof-
rechtzaak is gestart. De FIOD mag géén DictatuurNL bouwen en is wettelijk verplicht om mij als 
IPM voor NL te aanvaarden,  en met mij samen te werken aan het herstel van de Rechtstaat 
Nederland, vanaf 18nov2016 in design RepubliekNL. Verankerd in een GrondwetRepubliekNL + 
Republiekswetten + Arbitragerechtbank Verdrag ingevoerd via de VN voor alle VN-lidstaten + EU Future 
Proof Treaty ingevoerd via de VN voor het opschonen van de EU corruptie binnen het 
InternationaalStrafhof.  

1mei2007: Nederland is een Parlementaire Dictatuur vanaf 1mei2007. Dit is de dag dat ik door 
voormalig MinisterPresident J.P. Balkenende – de HogeRaad – KoninginBeatrix – Onderzoeksraad – 
Clingendael ben gedwongen een ICCrechtzaakNL te starten, om persoonlijk niet gefolterd – gedood te 
worden, in 100% Rechtenloosheid in NL. 
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Op de bijgeleverde CD en op mijn websites staat het volledige dossier van de ICCrechtzaakNL.  (Lees 
website: gaat sneller + gebruik PDF emails die bewijzen dat personen die DictatuurNL bouwen wel op de
hoogte zijn van dit rechtsfeit. Deze 1000-emails link ik niet in deze FIOD-brief.)  

Vanaf 1mei2007 is in hoog tempo DictatuurNL uitgebouwd. 
Dit betekent: Alle Parlementsleden onder Balkenende + Criminele personen werkzaam bij de 
Koninklijke familie - Rechtspraak - Advocatenorde – Raad voor Rechtsbijstand - 
NationaleOmbudsman - Gemeente Bloemendaal - Politie + Lobbyisten organisaties weigeren De 
Grondwet Koninkrijk Nederland uit te voeren en weigeren het VNverdrag – Folterverdrag – 
Mensenrechtenverdragen uit te voeren… voor het waarborgen van het bestaan van de Rechtstaat
NL voor alle burgers. 

Gevolg: een Nederlandse vrouw/moeder = 100% rechtenloos gemaakt en wordt voor de lol met 
de dood bedreigd. Plus, gedwongen de allerzwaarste ICCrechtzaak te starten om deze situatie 
van rechtenloosheid te stoppen en weer te kunnen leven als persoon met Fundamentele 
Grondrechten. 
In een later stadium van de ICCrechtzaakNL  zijn alle Parlementsleden – CvdK’s – Burgemeesters
– Wethouders – Bestuurders onder MP Markrutte ook DictatuurNL gaan uitbouwen.  
Ambassades zijn het dossier ICCrechtzaakNL gaan misbruiken voor ‘het afsluiten van sluw 
geschreven contracten + het starten van oorlogen en de financiële crisis’. Zij hebben mij altijd 
50% juridisch correct ‘geholpen’, maar zijn nooit van plan geweest DictatuurNL in het openbaar 
te stoppen. Tot aan de dag dat ik van NL een Republiek heb gemaakt; nu heb ik ‘verdiende 
macht binnen de Ambassade-wereld’. En zelfs nu nog… stoppen zij DNL alleen als zij daarvoor in 
het openbaar gedwongen worden. Het feit dat hieruit oorlogen – terrorisme – handelsoorlogen 
ontstaan, interesseert hen niets; het volk doet er niet toe.

Start dossier ICCrechtzaakNL

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/aanklachticc1mei2007.pdf
Op de CD en websites staan brieven / emails welke ik van het ICC heb ontvangen; deze bewijzen dat het
ICC weigert als rechtbank te functioneren en niet meer is dan een Gewelddadige Witwaspraktijk waar 
Politici & NGO-personeel 100% rechtenloze slachtoffers kunnen laten folteren – doden met Stilzwijgende 
Goedkeuring van de VN & EU. 

Dit is verboden volgens het Folterverdrag!

Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag,

Overwegend dat, overeenkomstig de in het Handvest van de Verenigde Naties verkondigde beginselen, de 
erkenning van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag 
is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld,

Erkennend dat deze rechten voortvloeien uit de inherente waardigheid van de mens,

Overwegend dat krachtens het Handvest, inzonderheid artikel 55 daarvan, de Staten verplicht zijn de 
universele eerbied voor en de inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden te 
bevorderen,

Gelet op artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en op artikel 7 van het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, welke beide artikelen bepalen dat niemand
mag worden onderworpen aan foltering, noch aan wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing,

Voorts gelet op de Verklaring inzake de bescherming van alle mensen tegen onderwerping aan foltering en 
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, door de Algemene Vergadering 
aanvaard op 9 december 1975,

Geleid door de wens de bestrijding van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing in de gehele wereld doeltreffender te doen zijn,

Zijn overeengekomen als volgt:

DEEL I
Artikel 1
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1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder „foltering" verstaan iedere handeling waardoor opzettelijk 
hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht aan een persoon met zulke 
oogmerken als om van hem of van een derde inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen 
voor een handeling die hij of een derde heeft begaan of waarvan hij of een derde wordt verdacht deze te 
hebben begaan, of hem of een derde te intimideren of ergens toe te dwingen dan wel om enigerlei reden 
gebaseerd op discriminatie van welke aard ook, wanneer zulke pijn of zulk leed wordt toegebracht door of op
aanstichten van dan wel met de instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of andere persoon die
in een officiële hoedanigheid handelt. Foltering omvat niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit, inherent aan
of samenhangend met wettige straffen.
2 Dit artikel laat onverlet internationale akten of nationale wetgevingen die bepalingen met een ruimere 
werkingssfeer omvatten of kunnen omvatten.

Artikel 2
1 Iedere Staat die Partij is bij dit Verdrag, neemt doeltreffende wetgevende, bestuurlijke, gerechtelijke of 
andere maatregelen ter voorkoming van foltering binnen elk onder zijn rechtsmacht vallend gebied.
2 Geen enkele uitzonderlijke omstandigheid, ongeacht of het gaat om een oorlogstoestand, een 
oorlogsdreiging, binnenlandse politieke onrust of welke andere openbare noodsituatie ook, kan worden 
aangevoerd als rechtvaardiging voor foltering.
3 Een bevel van een hoger geplaatste functionaris of een overheidsinstantie mag niet worden aangevoerd als
rechtvaardiging voor foltering.

Artikel 3
1 Geen enkele Staat die partij is bij dit Verdrag, mag een persoon uitzetten of terugzenden („refouler") naar 
of uitleveren aan een andere Staat wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat hij daar gevaar 
zou lopen te worden onderworpen aan foltering.
2 Bij het vaststellen of zodanige redenen aanwezig zijn, dienen de bevoegde autoriteiten rekening te houden 
met alle van belang zijnde overwegingen waaronder, waar van toepassing, het bestaan in de betrokken Staat
van een samenhangend patroon van grove, flagrante of massale schendingen van mensenrechten.

Artikel 4
1 Iedere Staat die Partij is, draagt er voor zorg dat alle vormen van foltering strafbaar zijn krachtens zijn 
strafrecht. Hetzelfde geldt voor poging tot foltering en voor handelingen van personen die medeplichtigheid 
of deelneming aan foltering opleveren.
2 Iedere Staat die Partij is, stelt deze delicten strafbaar met passende straffen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ernstige aard ervan.

Artikel 5
1 Iedere Staat die Partij is, neemt de eventueel noodzakelijke maatregelen tot vestiging van zijn 
rechtsmacht ten aanzien van de in artikel 4 bedoelde delicten, en wel in de volgende gevallen:
(a) wanneer de delicten worden gepleegd binnen een grondgebied onder zijn rechtsmacht of aan boord van 
een schip of luchtvaartuig dat in die Staat is geregistreerd;

(b) wanneer de verdachte onderdaan van die Staat is;

(c) wanneer het slachtoffer onderdaan van die Staat is, indien die Staat zulks passend acht.

2 Iedere Staat die Partij is, neemt tevens de eventueel noodzakelijke maatregelen tot vestiging van zijn 
rechtsmacht ten aanzien van zodanige delicten in de gevallen waarin de verdachte zich bevindt binnen een 
onder zijn rechtsmacht vallend grondgebied en deze Staat hem niet ingevolge artikel 8 uitlevert aan een van 
de in het eerste lid van dit artikel genoemde Staten.
3 Dit Verdrag sluit geen enkele strafrechtelijke rechtsmacht uit die wordt uitgeoefend overeenkomstig het 
nationale recht.

Artikel 6
1 Iedere Staat die Partij is, binnen wiens grondgebied zich een persoon bevindt die ervan wordt verdacht een
in artikel 4 bedoeld delict te hebben gepleegd, neemt deze in hechtenis of treft andere wettelijke 
maatregelen ten einde zijn aanwezigheid te waarborgen, nadat deze Staat zich ervan heeft overtuigd, na een
onderzoek van de deze ter beschikking staande gegevens, dat de omstandigheden zulks rechtvaardigen. De 
hechtenis en andere wettelijke maatregelen dienen overeen te stemmen met het bepaalde in de wetgeving 
van die Staat, doch mogen slechts zolang worden voortgezet als nodig is om een strafvervolging of 
uitleveringsprocedure in te stellen.
2 Een zodanige Staat stelt onmiddellijk een voorlopig onderzoek naar de feiten in.
3 Aan ieder die zich ingevolge het eerste lid van dit artikel in hechtenis bevindt, dient hulp te worden 
geboden om zich onmiddellijk in verbinding te stellen met de dichtstbijzijnde bevoegde vertegenwoordiger 
van de Staat waarvan hij onderdaan is, of, indien hij staatloos is, met de vertegenwoordiger van de Staat 
waar hij gewoonlijk verblijft.
4 Wanneer een Staat, ingevolge dit artikel, een persoon in hechtenis heeft genomen, dient hij onmiddellijk 
de in artikel 5, eerste lid, bedoelde Staten in kennis te stellen van het feit dat deze persoon zich in hechtenis 
bevindt en van de omstandigheden die zijn gevangenhouding rechtvaardigen. De Staat die het in het tweede
lid van dit artikel bedoelde voorlopige onderzoek verricht, brengt onverwijld verslag uit van zijn bevindingen 
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aan de genoemde Staten en deelt mede, of hij voornemens is, zijn rechtsmacht uit te oefenen.

2Juni2014: Koninkrijk Nederland is 100% Dictatuur.  ICCrechtzaak tegen Koning Willem-
Alexander, Koningin Maxima en Mr.PietervanVollenhoven gestart, nu zij weigeren de 
RechtstaatNL te waarborgen voor alle burgers in NL.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.koningshuis.oranje.eo.blauwbloed.nos.dnb.hijos.rchtspraak.advocatenorde.2juni2014.pdf

FIOD  heeft wettelijke taken in Koninkrijk der Nederlanden o.a. vastgelegd in:   
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022496/2007-09-13  
Regeling toedeling bepaalde opsporingstaken SIOD en FIOD-ECD

Artikel 2
1 De SIOD heeft mede tot taak het opsporen van strafbare feiten op het terrein van 
loonbelasting, premies voor de werknemersverzekeringen of de premie voor de 
volksverzekeringen, voor zover gepleegd in samenhang met strafbare feiten op het terrein van 
de arbeidsmarkt en voor zover eerstbedoelde strafbare feiten niet zijn te beschouwen als het 
hoofdbestanddeel van het complex van geconstateerde strafbare feiten.
2 De Belastingdienst/FIOD-ECD heeft mede tot taak het opsporen van strafbare feiten op het 
terrein van de arbeidsmarkt voor zover gepleegd in samenhang met strafbare feiten op het 
terrein van de loonbelasting, premies voor de werknemersverzekeringen of de premie voor de 
volksverzekeringen en voor zover eerstbedoelde strafbare feiten niet zijn te beschouwen als het 
hoofdbestanddeel van het complex van geconstateerde strafbare feiten.

Artikel 3
1 De gang van zaken voorafgaande aan de opsporing van een door de SIOD op te sporen fiscaal 
delict wijkt niet af van de bij de Belastingdienst/FIOD-ECD gebruikelijke gang van zaken. De 
ATV-richtlijnen zijn in dit verband onverkort van toepassing.
2 Wanneer de SIOD fiscale informatie nodig heeft ten behoeve van de uitvoering van de taak, 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, verstrekt de Belastingdienst/FIOD-ECD deze informatie.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0019919/2013-01-01#HoofdstukI_Artikel2
 Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Deze wetten zijn niet meer ECHT Rechtsgeldig, sinds 2juni2014:
1. Er is  tegen de ondertekenaars van deze wetten een ICCrechtzaakNL is gestart voor het 

bouwen van DictatuurNL.
2. De ondertekenaars misbruiken van het lichaam van DésiréeElisabethStokkel + dossier 

Rechtzaken… als Moordwapen & Dekmantel voor het Organiseren & Botvieren van Folteren – 
Moord op volkeren.

3. De ondertekenaars bouwen de Criminele ICC-lobby voor het witwassen van Misdrijven tegen 
de Menselijkheid  + Oorlogsmisdaden begaan door de ondertekenaars van de FIOD-wetten. 

Conclusie voor het stoppen van DictatuurNL en waarborgen RepubliekNL 
1. De FIOD moet het VNverdrag + Folterverdrag + Mensenrechtenverdragen uitvoeren. 

2. FIOD heeft dus de plicht om DésiréeElisabethStokkel als InterimMinisterPresident te accepteren 
=   deze VN-brief aan de FIOD 15Mei2018, te accepteren als ‘OPRUIM-Wettelijke Regeling  voor 
herstel Rechtstaat Nederland’.  

3. Ik – IPM voor Nederland, DésiréeElisabethStokkel – verklaar alle wetten waarvan de FIOD 
gebruik maakt afkomstig uit Koninkrijk der Nederlanden rechtsgeldig in RepubliekNL. Dit 
voorkomt dat Daders zeggen in de rechtzaak:’NL is een 100% Dictatuur per 2juni2014, en de 
FIOD negeert het dossier van de Rechtzaak die dit bewijst. Wij maken wel gebruik van het 
dossier van de ICCrechtzaakNL, op instructie van Ambassades’. 

FIOD start strafrechtelijk onderzoek naar alle personen & organisaties op de onderstaande 
lijst, tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart =  voert Bevelen IPM – DésiréeElisabethStokkel
– uit.
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1. FIOD is verplicht & bevoegd uit te voeren op Bevel van IPM DésiréeElisabethStokkel– 
dankzij deze VN-brief 15MEI2018  geadresseerd aan de FIOD/ ICC / VN/ Dictator 
MinisterPresident Markrutte en Theater Koning Willem-Alexander-:
a) Alle wettelijke plichten zoals vastgelegd in de wetten van het Koninkrijk der Nederlanden, 

met uitzondering van de Koninkrijk-wetten die door de nieuwe Republiek-wetten zijn 
herschreven. De FIOD voert alle RepubliekNL-wetten uit.

b) Bevelen van IPM – DESTOKKEL – die de autoriteit van de Staten-generaal + MinAz + 
MinVenJ + overigen…overstemmen.  

c) De FIOD mag uitsluitend de VerenigdeNaties gehoorzamen nadat er een nieuwe VN-
Secretaris-generaal in het VNSG arbeidscontract is benoemd, ter vervanging van VNSG 
AntonioGuterres. 

d) De FIOD mag uitsluitend de Europese Unie gehoorzamen, nadat de EU in het openbaar 
officieel zichtbaar voor het volk erkent: 
 De ICCrechtzaakNL + DictatuurNL + RepubliekNL + Republiekwetten + 

Arbitragerechtbank-verdrag + EU Future-proof-Treaty; zolang de EU niet aan haar 
volkenrechtelijke verplichtingen  voldoet, werkt de FIOD op eigen initiatief in elk dossier 
in het FIOD-systeem vanaf het Folterverdrag. Dit ruimt lekker op.  

 De ICCrechtzaak tegen Jean-ClaudeJuncker + DonaldTusk + AntonioTajani; pas nadat 
deze EU-politici uit hun arbeidscontract zijn verwijderd en zijn vervangen door nieuwe 
EU-politici die wel het VNverdrag  + Folterverdrag  + Mensenrechtenverdragen 
uitvoeren,  24/7 op elke kalender.

2. De FIOD hanteert als Juridisch Startpunt voor het opschonen van de DNL-bureaucratie 
+ ICCrechtzaakNL + Maffia-praktijken in NL:
a) Vanaf de dag dat er tegen personen & organisaties  een ICCrechtzaakNL is gestart voor het 

bouwen van DictatuurNL, zijn alle financiële handelingen van deze personen & organisaties 
strafbaar volgens het VNverdrag - Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen. 

b) Deze personen & organisaties mogen niet samenwerken met andere personen & organisaties
tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart, volgens het Folterverdrag. Doen zij dit wel zijn zij 
medeplichtig aan het organiseren van Oorlogsmisdaden op het lichaam van burgers in NL, en
zelfs internationaal. Zij misbruiken de ICC-gebonden  juridische bewijsstukken – 
waarschuwingen – uitleg – verzoeken om assistentie voor het beëindigen van de 
ICCrechtzaak voor het perfectioneren van hun persoonlijke criminele werkwijze 
 Moord per Bureaucratie & Media machtsmisbruik  in DictatuurNL.  

3. De FIOD oordeelt alleen over  Strafbare feiten tijdens het uitvoeren van financiële 
handelingen die zijn uitgevoerd door personen & organisaties tegen wie een 
ICCrechtzaakNL is gestart en die tot stand zijn gekomen op Nederlands grondgebied. 
a) De FIOD oordeelt over de goederen & diensten die zijn geproduceerd dankzij de 

financiële handelingen uitgevoerd door personen & organisaties tegen wie een 
ICCrechtzaak is gestart;  vanaf de dag dat DésiréeElisabethStokkel deze 
strafprocedure is gestart tegen deze personen & organisaties.

Dit proces kunnen wij eenvoudig houden = het VNverdrag – Folterverdrag – 
Mensenrechtenverdragen bepalen  HET VERBOD op samenleven /  samenwerken met personen &
organisaties tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart.  

Het is verboden om goederen & diensten te produceren (tegen betaling of gratis) samen met  
personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart. Te meer omdat de personen & organisaties 
verzuimd hebben het Volk te informeren over het aangaan van een samenlevings – 
samenwerkingsverband met personen die criminele activiteiten verrichten, welke  alleen nog 
door een ICCrechtzaak kunnen worden gestopt & gestraft. Het volk kan zich door de 
geheimhouding van deze samenwerking niet beschermen tegen Misdrijven tegen de 
Menselijkheid + Oorlogsmisdaden inherent aan hun lichaam.

Het is verboden  personen & organisaties te verbinden aan goederen & diensten die zijn 
geproduceerd door personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart. 
Het is ook verboden om goederen & diensten te produceren die dienen om het Volk te misleiden 
en te folteren – doden. Goederen & diensten mogen niet dienen als Moordwapen waarmee op 
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slinkse wijze een crimineel de Vrijheid tot folteren – doden kan generen tijdens het bouwen van 
DictatuurNL. 
Alle goederen & diensten die worden geproduceerd – verhandeld  door personen & organisaties 
tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart, zijn goederen & diensten geproduceerd door 
Oorlogsmisdadigers / Maffia, met crimineel geld.

Denk na! Doen! 
b) Media produceert formats voor  tv-programma’s + publiceert artikelen in media, die het Volk

dwingen in DictatuurNL te leven & werken. 
c) Media-makers ‘shoppen in wettelijke plichten om deze leefstijl mogelijk te maken’. Alle 

juridische bewijsstukken die bewijzen dat personeel + kandidaten + gasten (die de Media 
vormgeven)  schuldig zijn aan Misdrijven tegen de Menselijkheid / Oorlogsmisdaden / 
Machtsmisbruik worden genegeerd,     met gevolg dat het Slachtoffer in de doofpot 
moedwillig wordt beschadigd & vernietigd. Genocide per Bureaucratie.

d) Media-makers weigeren 24/7 in al hun communicaties de Grondwet + VNverdrag + 
Folterverdrag + Mensenrechtenverdragen toe te passen op alle medewerkers – deelnemers –
gasten – zakenrelaties waarmee zij de boodschap produceren, voor het volk. 

e) Alle wettelijke verplichtingen worden tijdens de productie – publicatie doelbewust gebouwd 
in het  Organiseren Schending van Mensenrechten & Oorlogsmisdaden.

f) Media negeert al haar Grondwettelijke plichten – VN-plichten om relaties met personen tegen
wie een ICCrechtzaakNL is gestart,  te kunnen onderhouden voor Crimineel Eigenbelang.

g) Dit Media-voorbeeld geldt eveneens voor alle overige personen & organisaties tegen wie een 
ICCrechtzaakNL is gestart. Ook voor de Korpsleider Politie + 4 Commandanten van het 
Minister van Defensie. Of, andere machthebbers binnen de Ambassade-lobby. 

Even…. Ter vergelijking… 
De Italiaanse Maffia verdient lekker aan het negeren van de Grondwet – VNverdrag - 
Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen. Van hun inkomen bouwen zij Toeristenhotels. Wij – 
Hollanders – reizen met een ANVR /  ANWB / Verzekeringsticker/ Ambassade visa op onze 
reispapieren naar zo’n vakantieplek, welke is gefinancierd met crimineel geld.   Of toch niet?  Het
is immers een schande om als Hollanders gebruik te maken van de service van de Maffia: ’ Deze 
groep criminelen moet internationaal hard besteden worden door landen die de mensenrechten 
wel uitvoeren’, is het Media-VN-ICC-toneelstuk.   In principe, proberen ANWB /  ANVR te 
voorkomen dat Hollanders in Maffia-hotels terechtkomen; in de praktijk werken Organisaties in 
NL mee aan het uitbouwen van de Maffia via de ICC-corruptie. 

Maffia-producten in Nederland….
Alle goederen & diensten die worden geproduceerd op Hollands grondgebied, door personen 
tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart – en, door personen die hiervan kennis hebben, maar 
het wel leuk vinden om Vrijheid tot Moord in NL te kunnen uitvoeren & distribueren – gedragen 
zich op exact dezelfde wijze als de Italiaanse Maffia doet. 
h) Het Volk wordt onwetend gehouden en gedwongen gebruik te maken van deze illegaal 

geproduceerde goederen & diensten; de onwetende burger moet zichzelf laten misbruiken 
als dekmantel voor criminaliteit. Of wordt gedood terwijl hij / zij nooit heeft begrepen ‘zich 
wel te kunnen verdedigen tegen folteren - moord, als Media & Organisaties de waarheid over
de werkwijze van Koning – Staten-generaal – Rechtspraak aan het volk zouden uitleggen’; 
geen lid zouden zijn van de Nederlandse Maffia binnen de ICC-lobby. 

4. Elk persoon tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart, en die heeft geweigerd zichzelf in het 
openbaar los te koppelen van een ander persoon of organisatie tegen wie een ICCrechtzaakNL is 
gestart ///  of samenwerkt met personen die kennis hebben van de ICCrechtzaakNL maar ook 
weigeren het Folterverdrag toe te passen in de Rechtstaat NL te waarborgen voor alle burgers...,
kiest moedwillig voor werken  met Criminele geldstromen – goederen – diensten afkomstig van 
personen tegen wie een ICCrechtzaak is gestart.

5. De Hollander heeft niet het fatsoen om mensenlevens te redden en de Nederlandse Maffia te 
willen stoppen. De Criminele Cultuur is: ‘de echte NLer‘ wordt juist Vrienden met de Hollandse 
Crimineel om van zichzelf een betere crimineel te maken… nu de Elite-moordenaarsclub in NL zó 
groot is...dat hij of zij nooit gestopt kan worden’, is de zin die ICC-criminelen ventileren. 
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Vanaf de dag dat er tegen een persoon of organisatie een ICCrechtzaakNL is gestart, 
heeft deze persoon of organisatie geen juridisch bestaansrecht meer volgens het 
Folterverdrag, in termen van:  
a) Organisatie met Statuten + 

b) Inschrijving Handelsregister KvK + 

c) Belastingnummer.  

Deze persoon of organisatie is  uitsluitend ‘een Criminele persoon of organisatie, 
schuldig aan het Organiseren van Misdrijven tegen de Menselijkheid / 
Oorlogsmisdaden’. 

Het enige recht dat deze persoon of organisatie nog heeft is ‘recht op een rechtzaak’. 
Of, deze luxe Schikking & Schadevergoeding.

Het feit dat de FIOD een burgeroorlog in NL wil voorkomen en criminaliteit wil 
verminderen = ‘een gunst van de FIOD aan Oorlogsmisdadigers/ Maffia-criminelen op 
Hollands grondgebied’. 

Alle personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart horen Levenslang in de 
gevangenis te zitten, voor het organiseren & uitvoeren van Oorlogsmisdaden. 

Deze FIOD-oplossing is aangemaakt om te voorkomen dat onschuldige burgers 
slachtoffer zijn van geweld. Veel burgers zijn al dood: MH17 + AnneFaber…. 
Onschuldige slachtoffers van schietpartijen op straat… Burgers die geen recht krijgen 
via het MinVenJ….

FIOD-lijst van personen & organisaties tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart, bestaat in 
theorie uit 3 Hoofdcategorieën:
Maar om te voorkomen dat IK – slachtoffer in dit proces + IPM /  UNSG – aan criminelen een ‘bucket-list
voor liquidaties verstrek’  d.m.v. deze VN-FIOD-brief, maak ik alleen een chronologische lijst van alle 
ICC-brieven waarmee ik een ICCrechtzaak tegen personen start.

De Belastingdienst beschikt over personeels-lijsten van Organisaties + heeft toegang tot allerlei 
personen-registers in NL. De FIOD moet voor het verkrijgen van meer gedetailleerde persoonsgegevens 
van de ICC-oorlogsmisdadigers in NL, gebruik maken van deze Belastingdienst-databanken.

Het personeel van de Belastingdienst / FIOD is ook in levensgevaar doordat het MinAz + Staten-generaal
+ Koningshuis een burgeroorlog in NL zijn  gestart, tijdens onderzoeken in andere criminele dossiers.  

1. Categorie MinAZ. Alle personen die werken voor een (Semi)Overheids-organisatie tegen wie 
een ICCrechtzaakNL is gestart, worden in deze FIOD-brief ondergebracht bij het MinisterieAZ.  

Het MinAZ / de MinisterPresident  is verantwoordelijk voor alle burgers & organisaties in NL, 
die menen de Vrijheid voor het uitvoeren van Misdrijven tegen de Menselijkheid – 
Oorlogsmisdaden te mogen praktiseren in Nederland. 
De MinisterPresident heeft de hoogste macht in deze situatie. 
Sinds 18nov2016 heeft IPM- DESTOKKEL – de allerhoogste macht.

2. Categorie Particulieren: Alle personen die werken bij particuliere organisaties worden in de 
FIOD-brief ondergebracht bij de naam van de organisatie, die weigert de Grondwet – VNverdrag 
– Mensenrechtenverdragen uit te voeren.

3. Categorie Ambassades: Presidenten – Ambassadeurs – buitenlandse personen die DictatuurNL
bouwen, worden ondergebracht bij de buitenlandse Ambassade in Nederland.

FIOD stuurt een brief aan ALLE Personen & Organisaties tegen wie een ICCrechtzaakNL is 
gestart, op 1juli2018: 
 Dit is haalbaar, nu het alleen gaat om aan brief die toegestuurd moet worden aan personen die al op de 
ICC-daders-lijst  staan = 1 weekje werk. Zelfs de Juridisch Secretaresse  kan dit klusje uitvoeren. 
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https://over-ons.belastingdienst.nl/harry-paul-project-plaatsvervangend-secretaris-generaal-financien/ 
HarryPaul – Chef op Financiën studeerde Plantenkunde… Het volk vertrouwt er dus op dat een 
Leidinggevende bij Financiën de DNL stopt en RNL invoert voor het Leven in het Paradijs op Aarde voor 
Ons Allemaal… Hoewel zijn benoeming niet rechtsgeldig is... 

https://over-ons.belastingdienst.nl/jaap-uijlenbroek-benoemd-tot-directeur-generaal-belastingdienst-
%E3%80%80/ Deze benoeming is niet Rechtsgeldig, doordat Jaap Uijlenbroek in zijn functie is benoemd
door een Lid van de Staten-generaal tegen wie een ICCrechtzaak NL is gestart….

https://over-ons.belastingdienst.nl/marjo-lamers-benoemd-tot-directeur-control-en-bedrijfsvoering/  
Deze benoeming is ook crimineel en gericht op de uitbouw van Dictatuur NL….

https://over-ons.belastingdienst.nl/marjo-lamers-benoemd-tot-directeur-control-en-bedrijfsvoering/ 
Deze benoeming is niet rechtsgeldig… 

https://over-ons.belastingdienst.nl/hans-leijtens-benoemd-tot-directeur-generaal-belastingdienst/  
Deze persoon steunt de massamoord-praktijken van de Commandanten van het Ministerie van Defensie 
tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart. De hele Wereld weet dat  Nederland ‘een zwakbegaafd 
Defensie-apparaat’ heeft.  Deze benoeming is ook niet rechtsgeldig.

De Maffia smult bij  het Criminele bestuur in NL.

Om de Maffia & Terroristen op afstand te houden 
erken Ik – IPM DésiréeElisabethStokkel – 

al het personeel werkzaam binnen de Overheid 
als zijnde personen die werken in RepubliekNL; 

met uitzondering van 
de personen tegen Wie een ICCrechtzaakNL is gestart 

= zij zijn Dictatoren/ Oorlogsmisdadigers 
die Levenslang in de ICC gevangenis thuishoren. 

 

Inhoud  FIOD-brief die wordt toegestuurd aan personen & 
organisaties tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart:

1. FIOD geeft elk persoon of organisatie tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart….. één 
(1) Kans om te bewijzen dat zij bij nader inzien ‘toch liever geen Oorlogsmisdadiger / 
Maffia  in NL willen zijn’.

2. FIOD geeft elk persoon of organisatie 6 (zes) weken de tijd om bij de FIOD te bewijzen dat deze 
persoon of organisatie de RepubliekNL erkent vanaf18nov2016. 

3. FIOD geeft elk persoon of organisatie 6 (zes) weken de tijd om via de FIOD een Schikking & 
Schadevergoeding aan te bieden aan DésiréeElisabethStokkel; deze Besluit wordt doorgestuurd 
aan DESTOKKEL en het InternationaalStrafhof, dossier OTP-CR-407/07.
Elk persoon of organisatie is ook verplicht om DESTOKKEL zelf een brief voor de Schikking & 
Schadevergoeding te sturen, welke ook wordt doorgestuurd aan het ICC.   

4. Deze Schikking & Schadevergoeding bedraagt voor elk individueel persoon tegen wie 
een  ICCrechtzaakNL is gestart – en die geen President / Ambassadeur is – 100 euro 
per maand, te rekenen vanaf 1mei2007 – 1juli2018 = 11 jaar + 2 maanden = 156 
maanden x 100 euro per maand = 15.600 euro per persoon.  

Door deze Schikking & Schadevergoeding aan DésiréeElisabethStokkel te betalen voor 
1September2018, vindt er geen straf-vervolging voor oorlogsmisdaden plaats. De eis 
dat al deze personen 1 jaar gevangenisstraf krijgen voor bouwen DNL, vervalt. Een 
organisatie kan blijven bestaan, met een Rode FIOD-vlag verankerd op de voorgevel 
van deze organisatie.
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Deze Schikking & Schadevergoedings-regeling geldt ook voor alle Politici  in Nederland: 
parlementsleden – burgemeesters – wethouders – CvdK's – gedeputeerden – ambtenaren – 
overigen. Politici & Bestuurders kunnen hun ziel schoon kopen, internationaal gezien, maar 
blijven in de Lobby wel Oorlogsmisdadiger &  Maffia-lid, veroorzaakt door hun steun aan het 
Koningshuis.

Voor Schikking & Schadevergoeding is gekozen in dit allerzwaarste ICC-strafdossier ooit tot 
stand gekomen in NL, nu  het Probleem-oplossing voor Conflict-beëindiging is. De FIOD + lagere 
afdelingen van Politie & Defensie blijven gehandhaafd als zijnde ‘betrouwbare instituten in NL, 
welke het volk  Recht-op-Recht waarborgen. De FIOD neemt een rolmodel in binnen de VN en 
bewijst aan burgers in oorlogsgebied:  ‘Het starten van  oorlogen is  niet nodig  en mensen 
hoeven elkaar niet te doden om tot een Regime-wijziging & Herstel van de Rechtstaat te komen’.

Een luxe kado voor de Hollandse Oorlogsmisdadiger / Maffia-criminelen,  maar ook een 
noodzakelijke oplossing nu Planeet Aarde wordt volgezet met ICT en gewelddadige 
Robots,   die de mensheid kunnen vernietigen. 
Planeet Aarde heeft geen tijd voor de Nederlandse Maffia / VN Maffia  in het ICC-
systeem.

5. Deze Schikking & Schadevergoeding bedraagt voor elke President / Ambassadeur / 
Politicus  van een VN-lidstaat, tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart, één miljoen 
euro per persoon. 
Elke buitenlandse Ambassade van een VN-lidstaat wordt door de FIOD aangeschreven met als 
opdracht een Schikking & Schadevergoeding uit te betalen – vóór 1September2018 – aan  
DésiréeElisabethStokkel, ter afsluiting van de ICCrechtzaakNL tegen deze President  / 
Ambassadeur / Politicus. En, voor het herstel van het VN-systeem + EU-systeem, dat nu geen 
enkel juridische waarde meer heeft op Aarde.  
Ambassades informeren de FIOD & ICC over deze uitbetaling van de Schikking & 
Schadevergoeding aan DESTOKKEL; FIOD & DESTOKKEL verstrekken de Ambassades nadere 
bankgegevens van DESTOKKEL. 

DésiréeElisabethStokkel heeft al in eerdere ICC-correspondentie toegezegd: 
‘Het  ontvangen bedrag van 1 miljoen euro Schadevergoeding  per President / 
Ambassadeur/ Buitenlander tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart, zal worden 
teruggeven aan het Volk van het land  waaruit de Schikking & Schadevergoeding 
afkomstig is. Hieraan is wel een beperkende voorwaarde verbonden = het bedrag van 
1miljoen moet eerst langs het ICC – GemeenteBloemendaal – Belastingkantoor’. 

DESTOKKEL is van plan een NGO te starten voor het introduceren van die functioneert 
als Mensenrechten-politie.  Het bedrag dat DESTOKKEL heeft ontvangen kan in allerlei
verschijningsvormen ‘aan het financieel arme volk worden teruggegeven’. 

6. De FIOD brengt per persoon tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart een bedrag van 
500 euro voor Administratiekosten FIOD te voldoen binnen 30 Dagen vanaf de 
verzenddatum van de brief  in rekening – bij deze persoon & organisatie-: 
a) Voor het schrijven van het FIOD-verzoek om over te gaan tot het erkennen van RepubliekNL 

+ het toekennen & betalen van een Schikking & Schadevergoeding, ter afsluiting van de 
ICCrechtzaakNL. 

b) Voor het toezien op uitbetaling van het Schikkingsbedrag aan DésiréeElisabethStokkel voor 
1September2018.

c) Voor het doorsturen van het dossier naar het ICC, van elke persoon die weigert de 
ICCrechtzaakNL af te sluiten d.m.v. het betalen van een Schadevergoeding aan DESTOKKEL.

7. De FIOD maakt helder in de FIOD-brief aan ALLE Personen & Organisaties tegen wie 
een ICCrechtzaakNL is gestart:

’Het negeren van de eenmalige bemiddelings-poging van de FIOD = geen vrijbrief voor 
Moord op Burgers,  Misdrijven tegen de Menselijkheid en Oorlogsmisdaden op Nederlands 
grondgebied  = het is wel de Maffia-werkwijze op NL grondgebied.

▪ Personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart en die de FIOD-brief voor 
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een Schikking & Schadevergoeding negeren een BOETE van 1000 euro aan de 
FIOD, te voldoen binnen 30 Dagen vanaf de datum dat de Boete is opgelegd,  
voor extra gemaakte Administratiekosten. 
 De FIOD moet deze personen een EXTRA FIOD-brief sturen met de mededeling:
 ’U negeert de VN-FIOD-brief waarmee u de kans krijgt te bewijzen dat u geen 

Oorlogsmisdadiger / Maffia-lid wilt zijn. Nu u deze brief negeert, sturen wij uw 
dossier door aan het ICC met de mededeling dat u terecht wilt staan voor 
oorlogsmisdaden begaan op Nederlands grondgebied’. 

▪ De FIOD moet het dossier van personen & organisaties die weigeren een Schikking
& Schadevergoeding – met als doel de ICCrechtzaakNL /  Nederlandse Maffia te
stoppen doorsturen naar het InternationaalStrafhof ter aanvulling op dossier van 
DésiréeElisabethStokkel OTP-CR-407/07, voor een rechtzitting inzake Oorlogsmisdaden 
begaan op Nederlands grondgebied. 

▪ FIOD handelt in het belang van de Nederlandse Nationale Veiligheid voor het 
Volk, ten nadele van elk persoon: 
 die weigert te stoppen met bouwen DictatuurNL + 
 die weigert RepubliekNL te erkennen + 
 weigert de ICCrechtzaakNL af te sluiten met een Schikking & Schadevergoeding in 

het belang van de Nederlandse Nationale Veiligheid & Economie. 

8. Alle Financiële geldstromen – goederen - diensten worden in dit ICCrechtzaakNL-rechtsfeit 
uitsluitend behandeld als zijnde:  100% Crimineel Oorlogsgeld en  met Oorlogsgeld 
geproduceerde goederen / Diensten.   

Wij houden het probleem zo eenvoudig mogelijk; het Folterverdrag niet uitvoeren om de 
Rechtstaat NL toegankelijk te houden voor alle burgers in NL = oorlogsmisdaad = productie 
oorlogsgoederen & diensten.

9. De FIOD legt beslag op ALLE privé eigendommen – bedrijven/ organisaties – 
bezittingen van een persoon, die weigert het  FIOD Schikking & Schadevergoeding-
oplossing te benutten.  Vanaf de datum dat er tegen deze personen een ICCrechtzaakNL is 
gestart.

10. Indien nodig: De FIOD laat dit Dictatoren-Maffia-lid in de Nederlandse samenleving 
achter met een Bed-Bad-Brood voorzieningen + kleding + toiletartikelen + 
persoonlijke documenten + mobiele telefoon / laptop, voor het kunnen deelnemen aan
de ICCrechtzaakNL. 

Er zijn voldoende lege gevangeniscellen in Nederland, waar deze Nederlandse Maffia-leden 
tijdelijk kunnen logeren tegen betaling van HUUR; en gebruik kunnen maken van een 
Bijstandsuitkering + alle daarvoor geldende wettelijke bepalingen. Deze personen wachten op 
een Levenslange Gevangenisstraf in een ICC-cel; kunnen zij alvast een beetje oefenen op de 
komst van het gevangenis-leven in hun bestaan op aarde. De HUUR = 250 euro per cel 
( tweehonderdenvijftig euro) per kalendermaand, inclusief alle Energie-kosten & 
Verzekeringskosten voor wonen. Er kan geen Huurtoeslag worden aangevraagd.

11. Organisaties die deel uitmaken van het (semi) Overheids-apparaat in Nederland, 
worden niet door de FIOD in beslag genomen of gesloten; deze organisaties blijven 
functioneren en worden van binnenuit de organisatie herbouwt tot ‘Organisatie in Rechtstaat 
Nederland’. 
De FIOD publiceert op haar website wel een openbare Namenlijst van personen werkzaam 
binnen deze (semi) Overheidsorganisaties die weigeren te stoppen met het bouwen van 
DictatuurNL; deze personen zijn uit hun arbeidscontract verwijderd conform de Republiek-
wetten.
Ook al hun privé eigendommen / bedrijven / goederen / bezittingen worden door de FIOD in 
beslag genomen – vanaf de datum dat er tegen hen een ICCrechtzaakNL is gestart –. Dit dossier
wordt doorgestuurd aan het ICC voor strafvervolging voor het organiseren & uitvoeren van 
Oorlogsmisdaden in Nederland.

Ook Ambtenaren – Dictator- Maffia-leden kunnen een Bed-Bad–Brood voorzieningen HUREN in 
een leegstaande gevangenis, waarvoor zij een Bijstandsuitkering kunnen aanvragen. Ook zij 
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moeten aan alle verplichten inherent aan het ontvangen van een Uitkering voldoen. 

12. Koning Willem-Alexander,    KoninginMaxima,    Mr. PietervanVollenhoven betalen 
DésiréeElisabethStokkel ieder 1 miljoen euro aan Schikking & Schadevergoeding. Voor 
1September2018. Nederland is en blijft een RepubliekNL vanaf18nov2016. DESTOKKEL
ontvangt 3 miljoen euro van het Koningshuis binnen de ICCconstructie.

13. De Koninklijke familie moet alle kosten die door de Nederlandse Overheid zijn gemaakt voor het 
opvoeren van  hun Dictatoren-Maffia-toneelstuk ‘Koningshuis in het Koninkrijk der Nederlanden’ 
terugbetalen aan het Belastingkantoor, ten gunste van het Volk, te rekenen vanaf 18nov2016 tot
1juli2018.  

Alle Overheids-organisaties die kosten hebben gemaakt voor het ontvangen van Leden 
van de Koninklijke familie vanaf 18nov2016 tot 1juli2018, kunnen bij de  FIOD een 
Declaratie voor Gemaakte Kosten Koningshuis  (GKK-RNL) inleveren. 

1. De FIOD beoordeelt of de Declaratie Gemaakte Kosten Koningshuis tussen 18nov2016 en
1juli2018, redelijk & billijk is. Declaratie GKK-RNL.

2. De FIOD stuurt deze Declaratie GKK-RNL door aan het Koningshuis die binnen 
een termijn van 30 dagen (dertig dagen) het vereiste bedrag moet betalen aan 
de Overheidsorganisatie die ten onrecht kosten voor het Koninghuis heeft 
gemaakt. 
 

Blijkt het vermogen van de  3 Leden van de Koninklijke familie tegen wie een 
ICCrechtzaakNL is gestart,  ontoereikend voor het voldoen van alle Declaraties 
GKK-RNL   – aangereikt door de FIOD –  zijn overige Leden van het Koningshuis 
verplicht deze Declaratie te voldoen namens de KoningWA, Koningin Maxima & 
Mr.PietervanVollenhoven. De voltallige Koninklijke familie negeert alle wettelijke 
verplichtingen; sommigen hebben meer geluk dan anderen.

3. Declaraties GKK-RNL die bedragen terugeisen van het Koningshuis –  welke onredelijk en
overdreven hoog zijn –  worden verder afgehandeld als zijnde Criminele Declaratie 
GKK-RNL: de afzender krijgt hiervan bericht van de FIOD, binnen een termijn van 6 -12
weken vanaf de datum van ontvangst van de GKK-RNL door de FIOD.
 
Organisaties die ten onrechte bij de FIOD een Declaratie voor Gemaakte  Kosten 
Koningshuis tussen 18nov2016 tot 1juli2018 inleveren, krijgen hiervoor een Boete van 
1000 euro per Criminele Declaratie-claim GKK-RNL, te betalen aan de FIOD. 
Elke Boete moet binnen een termijn van 30 dagen betaald zijn aan de FIOD. Na het 
verstrijken van de betalingstermijn 30 Dagen verdubbeld de Boete tot een 
bedrag van 2000 Euro. 

4. De FIOD brengt het Koningshuis voor elke terecht ingediende Declaratie GGK-RNL door 
een Overheidsorgaan een bedrag van 1000 euro Administratiekosten in rekening.   
De FIOD ziet erop toe dat het Koningshuis deze kosten betaalt aan  de FIOD. 

5. Organisaties die de Koninklijke familie ontvangen vanaf 1juli2018, zijn zelf 
verantwoordelijk voor de gemaakte kosten = deze kunnen zij niet declareren bij de 
FIOD. 

6. Het kan zijn dat het Koningshuis failliet gaat doordat zij alle Overheidskosten die 
gemaakt zijn in de periode 18nov2016 tot 1juli2018, moeten terugbetalen aan de 
Overheid. In dit geval verkopen zij hun eigendommen, onder toezicht van de FIOD. 
Eigendommen moeten tegen een eerlijke marktprijs worden verkocht; verkoop met grote
winst mag natuurlijk ook. 

7. De Leden van de Koninklijke familie kunnen een Participatiewet -uitkering aanvragen, als
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blijkt dat zij geen Eigen Vermogen meer hebben om te kunnen voorzien in kosten van 
levensonderhoud. 

8. Leden van de Koninklijke familie, met een betaald Arbeidscontract in het Bedrijfsleven, 
kunnen blijven werken in dit Arbeidscontract op voorwaarde dat de Koninklijke familie de
Schikking & Schadevergoeding + alle FIOD-opdrachten volbrengt.  

Het is aan de Organisatie die het Arbeidscontract van een Koninklijk lid van de familie 
uitbetaalt om te bepalen ‘of die persoon wel / niet binnen de Organisatie kan blijven 
functioneren, nu zij willens & wetens 100% Dictator – Maffia zijn’. 
Blijkt een lid van de Koninklijke familie niet langer in een betaald Arbeidscontract in een 
Organisatie te kunnen werken, wordt het bestaande Arbeidscontract uitgevoerd & 
stopgezet in de wetten van RepubliekNederland. 

Financieel overzicht:

Te betalen Schadevergoeding 1 persoon = 15.600  te betalen aan DESTOKKEL + 500 euro 
Administratiekosten te betalen aan de FIOD. Dit alles voor 1 September2018.

Negeren FIOD-brief of weigeren deelname aan DictatuurNL te stoppen…,  kost per persoon 1000 euro 
Boete, te voldoen binnen 30 Dagen vanaf de datum dat de Boete is opgelegd.  = FIOD moet EXTRA 
Brief schrijven aan weigeraar + dossier dooersturen aan ICC.

Te betalen Schadevergoeding Leden Koninklijke familie + Presidenten / Ambassadeurs / Buitenlandse 
politici = 1 miljoen euro te betalen aan DESTOKKEL + 500 euro Administratiekosten te betalen aan de 
FIOD. Dit alles voor 1 September 2018.

Koningshuis betaalt Schadevergoeding aan Overheids-organisaties die kosten hebben gemaakt voor de 
ontvangst van de Koninklijke familie in de periode van 18nov2016 – 1juli2018; het Koningshuis is 
wettelijke verplicht DictatuurNL te stoppen op Eigen Initiatief. Dit verzuimen zij, dus betalen zij via de 
FIOD gemaakt kosten voor hun crimineel toneel-gedrag  retour aan het Overheids-apparaat.

Deze GKK-RNL regeling kost de Aanvrager van de Declaratie 1000 euro, te betalen aan de FIOD
binnen 30 Dagen vanaf de verzenddatum van Administratiekosten-brief van de FIOD.

Elk persoon die een Criminele GKK-RNL inlevert bij de FIOD, krijgt hiervoor een Boete van 1000
euro bovenop de 1000 euro Administratiekosten; betalingstermijn ook hier 30 Dagen.

Wordt de Betalingstermijn Criminele GKK-RNL van 30 Dagen overschreven, resulteert dit in een
Boete van 2000 euro + eventuele start incasso-traject.

De FIOD hanteert voor het samenstellen van de Nederlandse Maffia-ICC-lijst de ICC-
brieven van het dossier OTP-CR-407/07.

De FIOD kan bij het MinAZ,  de VN–UNSG Guterres of het Internationaal Strafhof een
lijst opeisen van personen tegen wie een ICCrechtzaak NL is gestart.

In het belang van de nationale veiligheid print ik in de Dader-lijst niet alle 
persoonsgegevens van de Dader; FIOD heeft toegang tot Belasting-databank.
Ik wil criminelen geen ‘nog-te-doen-lijst voor liquidaties geven’. 

Lijst van alle personen & organisaties tegen wie een ICCrechtzaakNL 
is gestart en die door de FIOD aangeschreven worden:

Ministeries + Staten-generaal + Gemeenten + Provincies + Kiesraad +  Politie +
Defensie- Overheids organisaties + Ambassades + Particuliere organisaties
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1mei2007 Startbrief ICCrechtzaak NL tegen Voormalig MP JanPeterBalkenende – Ministers – 
Staatssecretarissen – Rijksambtenaren + Politie Kennemerland – Gemeente Bloemendaal
– NOID – Onderzoeksraadcorruptie – Rechtspraakcorruptie.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/aanklachticc1mei2007.pdf

2dec2009 ICCrechtzaakNL tegen Gelredome voor faciliteren DrSirPaulMcCartney
 Directeur Jasper van Amstel 
 Manager Security Robert Plijter 

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
gelredomepmccartneyiccchargeknoops2dec2009.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
lettertopaulmccartney25september2008.pdf

7april2011 ICCrechtzaakNL tegen:
 Minister Ivo Opstelten
 Staatsecretaris Fred Teeven
 Minister Piet Hein Donner
 Staatssecretaris Gerd Leers

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.moszkowicz.donner.opstelten.teeven.rutte.7april2011.pdf

15juli2011 ICCrechtzaakNL tegen Presidenten VN-lidstaten:
 Voormalig PM José Sócrates, Portugal
 Voormalig PM Nader Dahabi / Min BuZa Salah Bashir Jordanië
 President David Cameron, Verenigd Koninkrijk
 President Dmitry Medvedev /PM Vladimir Putin, Rusland
 President Barack Obama/MinBuZa Hilllary Clinton, Amerika

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
obama.medvedev.bashir.socrates.icc.fbi.15juli2011.pdf

8juli2012 ICCrechtzaakNL tegen:
 Minister Liesbeth Spies BZK 
 Burgemeester Ruud Nederveen Bloemendaal, o.g.v. het Folterverdrag.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
aanklacht.icc.spies.nederveen.folteren.8juli2012.pdf

2april2014 ICCrechtzaak tegen:
 Minister IvoOpstelten  
 Minister RonaldPlasterk 
 PVDA Partijvoorzitter HansSpekman 
 voormalig vice-Premier WouterBos.
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http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/aanklacht.icc.spies.nederveen.folteren.8juli2012.pdf
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http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/gelredomepmccartneyiccchargeknoops2dec2009.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/lettertopaulmccartney25september2008.pdf
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http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.moszkowicz.donner.opstelten.teeven.rutte.7april2011.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/aanklachticc1mei2007.pdf


http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.markrutte.ivoopstelten.ronaldplasterk.wouterbos.hansspekman.torture.corruption.war
crimes.8april2014.pdf

20mei2014 ICCrechtzaak tegen Raad van Toezicht Stichting VU-VUmc
 Drs. W.J. (Wim) Kuijken, voorzitter voor het feit dat hij WouterBos steunt bij het 

folteren -doden van burgers. Het Ziekenhuis kan eenvoudig gebruikt worden voor
het stiekem afvoeren van personen.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
vumc.management.wouterbos.wimkuijken.folteren.moord.burgers.parlement.icc.rechtzaa
k.20april2014.pdf

2juni2014 ICCrechtzaak tegen:
 Koning Willem-Alexander + Koningin Maxima + Mr.PietervanVollenhoven

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.koningshuis.oranje.eo.blauwbloed.nos.dnb.hijos.rchtspraak.advocatenorde.2juni2014.
pdf

13okt2014 ICCrechtzaakNL tegen:
 DNB Dhr.K.H.W.Knot,
 dhr.A.H.G.RinnooyKan;
 NOS Jan de Jong, Johan van der Werf;
 EO Blauwbloed Arjan Lock, Ad de Boer,
 Jeroen Snel EO

Zij weigeren het volk te beschermen tegen risico op Moord.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.rechtzaak.dnb.dhr.k.h.w.knot.dhr.a.h.g.rinnooykan.nos.jandejong.johanvanderwerf.e
o.blauwbloed.arjan_lock._addeboer.jeroensne.13oktober2014.pdf

1april2015 ICCrechtzaakNL tegen :
 Ministerie van Veiligheid en Justitie 

a) Minister G.A. Van der Steur, Ard van der Steur
b) Staatssecretaris K.H.D.M. Dijkhoff, Klaas Dijkhoff

 Raad voor Rechtspraak: voorlichting@rechtspraak.nl
a) drs. P. Arnoldus PeterArnoldus
b) mr. F.C. Bakker (voorzitter)
c) FritsBakker heeft mij via de Rechtbank Haarlem gedwongen mij le laten 

mishandeln door
d) Haarlemse rechters = rechters zijn partijdig aan Burgemeester & Ambtenaren

Gemeente Bloemendaal-nh
e) mr. C.H.W.M. Sterk CeesSterk
f) mr. H. Rappa-Velt Herma Rappa-Velt

 Advocatenorde
a) mr. Thom C. de Graaf, voorzitter
b) prof. mr. dr. Mireille Hildebrandt
c) drs. Peter B. Mensing
d) drs. Saskia J. Stuiveling
e) dr. Margo J. Trappenburg
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http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.koningshuis.oranje.eo.blauwbloed.nos.dnb.hijos.rchtspraak.advocatenorde.2juni2014.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/vumc.management.wouterbos.wimkuijken.folteren.moord.burgers.parlement.icc.rechtzaak.20april2014.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/vumc.management.wouterbos.wimkuijken.folteren.moord.burgers.parlement.icc.rechtzaak.20april2014.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/vumc.management.wouterbos.wimkuijken.folteren.moord.burgers.parlement.icc.rechtzaak.20april2014.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.markrutte.ivoopstelten.ronaldplasterk.wouterbos.hansspekman.torture.corruption.warcrimes.8april2014.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.markrutte.ivoopstelten.ronaldplasterk.wouterbos.hansspekman.torture.corruption.warcrimes.8april2014.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.markrutte.ivoopstelten.ronaldplasterk.wouterbos.hansspekman.torture.corruption.warcrimes.8april2014.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtzaak.dnb.dhr.k.h.w.knot.dhr.a.h.g.rinnooykan.nos.jandejong.johanvanderwerf.eo.blauwbloed.arjan_lock._addeboer.jeroensne.13oktober2014.pdf
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f) mr. Anton A. Westerlaken
g) mr. Francien J. Rense
h) De raad van advies wordt bijgestaan door een secretaris, mr. Joanne 

Wolters.

 Clingendael
a) Prof. Mr. Paul van der Heijden (President)
b) Lt. Gen. (retired) M.L.M. Urlings (Vice-President)
c) Drs. A.P. Buteijn RA (Treasurer)
d) Dr. L.J. Roborgh
e) Drs. D.P. Scherjon
f) Mr. H.H. Siblesz
g) Mw.mr. W. Thomassen
h) Mw.drs. M. Henneman
i) Mw.drs. A.C. van Es 
j) meer

 HCSS
 TheHague institute for globaljustice
 ICCT
 NCTV  

a) drs. H. (Dick) W.M. Schoof
b) Wilma van Dijk

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.rechtzaak.rechtspraak.advocatenorde.clingendael.hcss.icct.knaw.niod.ntcv.politie.1apr
il2015.pdf

7apr2015 ICCrechtzaakNL tegen:
 Bundeskanzlerin Angela Merkel = MH17 leugens stoppen

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.rechtzaak.angelamerkel.onderzoeksraad.wifka.koning.markrutte.mh17.7april2015.pdf

15apr2015 ICCrechtzaakNL tegen:
 Ministerie van Defensie
 Europol
 Nationale Politie
 Vakbonden FNV, CNV, ACP, AVV, AFMP, ACOM 

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

20apr2015 ICCrechtzaakNL tegen:
 Personeel MinAZ
 Bestuur VVD
 Alle Leden van de Staten-generaal
 KNAW-bestuur
 NIOD-bestuur

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
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http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtzaak.tegen.alle_kamerleden.tweedekamerderstaten-generaal.20april2015.pdf
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http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtzaak.angelamerkel.onderzoeksraad.wifka.koning.markrutte.mh17.7april2015.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtzaak.angelamerkel.onderzoeksraad.wifka.koning.markrutte.mh17.7april2015.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtzaak.rechtspraak.advocatenorde.clingendael.hcss.icct.knaw.niod.ntcv.politie.1april2015.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtzaak.rechtspraak.advocatenorde.clingendael.hcss.icct.knaw.niod.ntcv.politie.1april2015.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtzaak.rechtspraak.advocatenorde.clingendael.hcss.icct.knaw.niod.ntcv.politie.1april2015.pdf


icc.rechtzaak.markrutte.vvd.parlementsleden.nl.president.verkiezingen..knaw.niod.20apri
2015.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.rechtzaak.tegen.alle.regeringsleden.kabinet.rutte.20april2015.folterverdrag.grondwet
schendingen..pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.rechtzaak.tegen.alle_kamerleden.tweedekamerderstaten-generaal.20april2015.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.rechtzaak.tegen.alle.eerstekamerleden.statengeneraal.nl.20april2014.pdf

24apr2015 ICCrechtzaakNL tegen Media-makers:

 Talpa.tv  Zevenend 45 1251 RL Laren  John de Mol, eigenaar
 Endemol foundation De Boelelaan 32 1083 HJ Amsterdam Joop van den Ende, 

voorzitter + Janine van den Ende, bestuurslid
 Nieuwspoort Internationaal Perscentrum Lange Poten 10 2511 CL DenHaag
 NPO.nl   Bart de Graaffweg 1217 ZL Hilversum
 AvroTros Witte Kruislaan 55, 1217 AM Hilversum
 BNN.nl   Arendstraat 33  1223 RE  Hilversum
 BOS.tv   Wim T.  Schippersplein  1   1217 WD  Hilversum
 EO.nl   Oude  Amersfoortsewg  79   1213 AC Hilversum
 Human    Wim T.   Schippersplein 1   1217 WD   Hilversum
 IKON  Oude Amersfoortseweg 79  1213 AC  Hilversum
 Joodse  omroep   Wim T.  Schippersplein 5   1217 WD  Hilversum
 KRO  'sGravelandseweg  80  1217 EW  Hilversum
 Max   Sumatralaan 45  1217 GP  Hilversum
 Moslim  Omroep   Postbus 29000   1202 MA  Hilversum
 NCRV's  Gravelandseweg  80  1217 EW  Hilversum
 NOS  Journaalplein 1  1217 ZK  Hilversum
 NTR  Wim T.  Schippersplein 5  1217 WD  Hilversum
 OHM  Koninginneweg  8  1217 KX Hilversum
 Powned  Postbus 92109  1090 AC,  Amsterdam
 RKK  's  Gravelandseweg  80  1217EW  Hilversum
 Vara   Wim T.  Schippersplein 3  (Media Park)  1217 WD  Hilversum
 VPRO 
 WNL   Keizersgracht  635  1017 DS  Amsterdam
 TMG   Basisweg 30  1043 AP   Amsterdam
 Persgroep  Jacob  Bontiusplaats 9  1018 LL  Amsterdam
 NRC  Rokin 65, 1012  KK Amsterdam
 RVDJ  Hogehilweg 6  1101 CC  Amsterdam

a) H. Laroes
b) mr. Th. Groeneveld, raadsheer in de  Belastingkamer van de Hoge Raad der 

Nederlande
c) mw. mr. C.C.W. Lange, raadsheer in de  Centrale Raad van Beroep te Utrecht
d) mw. mr. A.E. van Montfrans-Wolters, (pers)rechter in de Rechtbank  

NoordHolland
e) prof. mr. B.E.P. Myjer, oud-rechter Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens, emeritus bijzonder hoogleraar rechten van de mens VU
f) dr. H.J. Evers – media-ethicus, onderzoeker en publicist; tot 2011 lector
g) en hoofddocent media-ethiek aan FontysHogeschool Journalistiek in Tilburg
h) M.C. Doolaard – eindredacteur Novum Nieuws
i) mw. M.J.H. Doomen – zelfstandig hoofdredacteur, adviseur
j) drs. G.J.P. Kloosterhuis – hoofdredacteur NOS Evenementen
k) mw. dr. Y.M. de Haan – hogeschool 
l) hoofddocent aan de School voor Journalistiek, Hogeschool Utrecht
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m) ir. B.L. Hooghoudt – ondernemer, commissaris Hooghoudt B.V., adviseur
n) mw. M.E.L. Kogeldans - adviseur pr en communicatie voor 

jeugdsporttoernooien en verenigingen, bestuurslid Sociëteit Olympisch 
Stadion

o) A. Mellink MPA – sociaal architect bij Mellink Sociale Veiligheid, voormalig 
politiechef en directeur politieacademie 

p) drs. ir. M.C.N. Mokveld – media consultant
q) mw. drs. J.X. Nabibaks – communicatieadviseur St. Antonius Ziekenhuis 

Nieuwegein
r) mw. J.R. van Ooijen –communicatieadviseur
s) mw. J.G.T.M. Wartenbergh – managing director Entertainment One Benelux
t) mw. H.M.M. Nietsch – verslaggever Zembla
u) drs. P. Olsthoorn – internetjournalist
v) M. Ülger - freelance journalist voormalig programma directeur RTL5 
w) mw. M.J. Rietkerk – eindredacteur televisie VARA
x) drs. H. Snijder – hoofdredacteur Leeuwarder Courant

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

28apr2015 ICCrechtzaakNL tegen:
 Nobelfoundation
 OPCW
 Vatican Pope

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.rechtzaak.vaticaan.paus.nobelfoundation.lawcase.humanrights.violations.warcrimes.2
8april2015.pdf

30apr2015 ICCrechtzaakNL tegen:
 College voor Mensenrechten 
 CPB
 CBS
 VNONCW
 SER
 MKB

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.rechtzaak.mensenrechten.college.cpb.cbs.vnoncw.ser.mkb.30april2015__1_.pdf

3mei2015 ICCrechtzaakNL tegen RTL-media:
 Alle personeel

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.rechtzaak.rtlnederland.rtl4.rtl5.rtl7.rtlz.rtlgroup.3mei2015.pdf

10mei2015 ICCrechtzaakNL tegen:
 Nato Heads of State
 Nato Sg Jens Stoltenberg
 Nato Heads of Government
 Nato Ministers of Defence
 Nato Permanent representatives
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http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.lawcase.nato.navo.un.charter.nl.dictatorship.war.russia.china.10may2015.pdf

27mei2015 ICCrechtzaakNL tegen:
 RodeKruis Nederland
 AmnestyInternational
 HRW

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.rechtzaak.lawcase.amenstyinternational.hrw.rodekruis.27mei2015.pdf

18jan2016 ICCrechtzaakNL tegen RTL-mediamakers die toch maar  niet willen  stoppen met 
crimineel zijn…

  Flow Works BV – Bobsikkes – Looiersgracht 32, 1016 VS Amsterdam
  VanBruggenAdviesgroep – PietervanTuinen – TV Makelaar Mission Impossible 

RTL
 Kerklaan 6, 7311 AG Apeldoorn

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.rechtzaak.rtl.bobsikkes.flow.pietervantuinen.vanbruggen..nederland.rtl4.rtl5.rtl7.rtlz.r
tlgroup.pdf

29nov2016 ICCrechtzaak tegen Kiesraad – leden & personeel voor bouwen DNL + negeren alle 
wettelijke verplichtingen uit Grondwet voor behoud Rechtspositie burgers.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.lawcase.electoralcouncil.nl.members.warcrimes.unsg.antonioguterres.embassy.nov20
16.pdf

12dec2016 ICCrechtzaakNL tegen 5 Commandanten Ministerie van Defensie NL:
 Tom Middendorp 
 2. LeoBeulen 
 3. RobVerkerk 
 4. Dennis Luyt 
 5. Harry van den Brink 

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.lawcase.ministrydefence.commandors.nl.dictatorship.unsg.antonioguterres.embassy.1
2dec2016.pdf

1juli2017 ICCrechtzaalNL tegen BREXIT onderhandelaars + Presidenten Rechtbanken NL + 
Procureurs-genraal OM:

 BREXIT negotiator David Davis UK

 BREXIT negotiator Michel Barnier FR.

 All Presidents van de Rechtbanken in Nederland.
 a) Mr. H.C. (Henk) Naves Rechtbank Amsterdam
 b) Mr. M.A. (Maarten) van de Laarschot Rechtbank DenHaag
 c) Mr. Margreet Blaisse Rechtbank Gelderland
 d) Mr. P.W.E.C. Pulles Rechtbank Limburg
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 e) Mr. Julia Mendlik Rechtbank Midden-Nederland
 f) Mr. E.de Greeve Rechtbank Noord-Holland
 g) Mw. M.C.C. van de Schepop Rechtbank Noord-Nederland
 h) Mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek Rechtbank Oost-Brabant
 i) Mr. T. Avedissian Rechtbank Overijssel
 j) Robine de Lange – Tegelaar Rechtbank Rotterdam
 k) Mw. mr. M.W. Koek

 OM: College Procureurs-genraal
a) Mr. G.W. van der Burg (voorzitter)
b) Mr. A.H. van Wijk
c) Prof. dr. mr. M. Otte
d) Drs. J.G. Pot

 ICCrechtzaak Bankiers Nederlandse Vereniging Banken:
a) Chris Buijink, President Dutch Banking Association

b) Peter Blom, Triodos Bank

c) Kees van Dijkhuizen, ABN AMRO Bank

d) Wiebe Draijer, Rabobank

e) Carel van Eykelenburg, BNG Bank

f) Karl Guha, Van Lanschot Bankiers

g) Ralph Hamers, ING Bank

h) Frans van der Horst, ABN Amro

i) Leonique van Houwelingen, The Bank of New York Mellon

j) Rien Nagel, Rabobank

k) Maurice Oostendorp, de Volksbank

l) Koos Timmermans, ING Bank

m) Paulus de Wilt, NIBC BanK

n) Eelco Dubbeling, Managing Director Dutch Banking Association

o) Floris Mreijen, Secretary to the Board, Dutch Banking Association

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.lawcase.against.daviddavis.brexit.michelbarnier.warcrimes.nl.eu.un.1july2017.pdf

2juni2017 ICCrechtzaak tegen UNSG Guterres + USA DonaldTrump + EU DonaldTusk.
Zij weigeren het ICC te diwngen te werken als eerlijke rechtbank; weigeren te handelen 
in het belang van de nationale veiligheid + weigeren DNL in het openbaar te stoppen + 
weigeren te stoppen met het folteren van lichaam DESTOKKEL.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.lawcase.against.unsg.antonioguterres.donaldtrump.donaldtusk.2june2017.pdf

24juni2017 ICCrechtzaakNL tegen Inspecteur Gezondheidszorg:
 The Healtcare Inspector NL, mrs Ronnie van Diemen
 Mrs. Drs. M.V.Kloosterman.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.lawcase.against.healthcareinspectornl.torture.murder.warcrimes.dictatorshipnl.24june
2017.pdf

1juli2017 ICCrechtzaakNL tegen BREXIT onderhandelaars + Presidenten NL Rechtbanken + 
Procureurs-generaal OpenbaarMinisterie:

 BREXIT negotiator David Davis UK
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 BREXIT negotiator Michel Barnier FR.

 All Presidents of Courts of Law in the Netherlands.

 a) Mr. H.C. (Henk) Naves Rechtbank Amsterdam
 b) Mr. M.A. (Maarten) van de Laarschot Rechtbank DenHaag
 c) Mr. Margreet Blaisse Rechtbank Gelderland
 d) Mr. P.W.E.C. Pulles Rechtbank Limburg
 e) Mr. Julia Mendlik Rechtbank Midden-Nederland
 f) Mr. E.de Greeve Rechtbank Noord-Holland
 g) Mw. M.C.C. van de Schepop Rechtbank Noord-Nederland
 h) Mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek Rechtbank Oost-Brabant
 i) Mr. T. Avedissian Rechtbank Overijssel
 j) Robine de Lange – Tegelaar Rechtbank Rotterdam
 k) Mw. mr. M.W. Koek

  Alle Procureurs-generaal OM

 ) Mr. G.W. van der Burg (voorzitter)
 b) Mr. A.H. van Wijk
 c) Prof. dr. mr. M. Otte
 d) Drs. J.G. Pot

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.lawcase.against.daviddavis.brexit.michelbarnier.warcrimes.nl.eu.un.1july2017.pdf

19juni2017 ICCrechtzaakNL tegen Queen Elizabeth Buckinghampalace + TheresaMay + BBC:

  Prime Minister Theresa May United Kingdom

  Queen Elizabeth Buckinghampalace UK

  BBC Board of Executive-members:
 a) Sir David Clementi
 b) Tony Hall
 c) Simon Burke
 d) Tanni Grey-Tompson
 e) Ian Hargreaves
 f) Tom Ilube
 g) Nicola Serota
 h) Steve Morisson
 i) Ashley Steel
 j) Anne Bulford
 k) Tim Davie
 l) Ken Macquarrim) Charlotte Moore
 n) Mrk Linsey
 o) James Harding
 p) Micheal Postgate
 q) James Purnell
 r) Valerie Hugh D’Aeth

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.lawcase.against.uk.theresamay.buckinghampalace.bbc.19june2017.pdf
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30juni2017 ICCrechtzaakNL tegen Rusland Shulgin & Lavrov:
 Russian Embassador in the Netherlands Alexander.V. Shulgin
 Minister of ForeignAffairs for Russia, Sergey Lavrov

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.lawcase.russia.lavrov.shulgin.middle.east.republicnl.june2017.pdf

2juli2017 ICCrechtzaakNL tegen Personeel Koninklijke familie:
 Kabinet Koning

 a) Chris Breedveld, Drs. C. Breedveld 
 b) Frans Princen 

 Commissaris Koning bij de Provincie 
 a) J.W. Remkes (VVD) T 
  b) prof. dr. W.B.H.J. van de Donk (CDA) 
 c) mw. drs. A.Th.B.Bijleveld-Schouten (CDA)
  d) drs. J.M.M. Polman (D66) 
 e) J. Tichelaar (PvdA) 
 f) drs. Th.J.F.M. Bovens (CDA) 
 g) L. Verbeek (PvdA) 
 h) C.G.A. Cornielje (VVD)
  i) W.I.I. van Beek (VVD)
  j) J.A. Jorritsma (VVD) 
 k) mr. drs. F.J. Paas (CDA) 
 l) drs. J. Smit (CDA) 

  Bestuur Stichting Oranjefonds 
 a) Peter Douwes 
 b) drs. D.A. Benschop (voorzitter) 
 c) mr. B.L.J.M. Beerkens 
 d) drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten 
 e) prof. dr. R.J.M. Dassen RA 
 f) prof. dr. G.B.M. Engbersen 
 g) mr. P. C. van Hoeken 
 h) prof. dr. K. Putters 
 i) J.H. Raymann 
 j) P.A.C.M. van der Velden 

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.lawcase.against.commissioner.king.president.judicairy.july2017.pdf

10juli2017 ICCrechtzaak  tegen ALLE Burgemeesters & Wethouders van het 
NederlandsBurgemeesterGenootschap & Wethoudersvereniging.

ICCrechtzaak tegen:
 Leden Vereniging NederlandseBanken
 Nationale Ombudsman
 Montesqueui instituut
 Unie van Waterschappen
 Energie Nederland

 
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.eu.un.e
mbassadors.presidents.mayors.10july2017.pdf
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1aug2017 ICCrechtzaakNL tegen:
 Head of Police The Netherlands: Erik Steven Maria Akerboom 
 AIVD: R.A.C. (Rob) Bertholee, directeur-generaal, Ministerie BZK 
 MIVD: Wim Geerts, secretaris – generaal Ministrie van Defensie 
 CTIVD: Mr. H.N. (Harm) Brouwer, voorzitter 

 Bestuur Stichting Vliegangst MH17

 Thehaguesecuritydelta partners
 Politieacademie
 Politiebond
 Defensiebond
 Marechauseevereniging
 Veteraneninstituut
 Koninklijke Nederlandse ReddingsMaatschappij
 Veiligheidsregio
 BrandweerNederland
 Ambulancezorg
 Vereniging Hogescholen
 VNSU, Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
 Provinciehuizen
 HogeRaad
 RaadvanState

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.lawcase.against.nl.police.aivd.politicians.province.supremecourt.raadvanstate.1aug20
17.pdf

27nov2017 ICCrechtzaakNL tegen:
 NL Ministerie Defensie Commandant RobBauer
 Leden Staten-generaal Markrutte III

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
icc.lawcase.cds.robbauer.ministrydefence.parliament.rutteiii.murder.list.nl.27nov2017.pd
f

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
regering.rutte3.bewindspersonen._regering._rijksoverheid.2017.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
alle.kamerleden.tweedekamer.der.staten-
generaal.26okt2017.icc.rechtzaak.23nov2017.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/
alle.kamerleden.eerstekamer.statengeneraal.26okt2017.icc.rechtzaak.23nov2017.pdf

Om reden van nationale veiligheid maak ik in deze VN-FIOD-brief geen berekening van het totale 
Schadebedrag waarop ik – DésiréeElisabethStokkel- recht heb. 

 Wel benadruk Ik     ‘dat de volledige ICC-schaderegeling + Korte Gevangenisstraf voor een VN-
lidstaat Dictator… die ik gekozen heb in al mijn correspondentie aan het ICC …..de Slavernij + 
Oorlogsmakerij op Planeet Aarde klein houdt’.  Het ICC weigert volkeren te beschermen. 

Slot Commando voor Belastingdienst – FIOD:
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Als IPM – DésiréeElisabethStokkel – geef ik de Belastingdienst & FIOD het Bevel om de 
Belastingdienst te reorganiseren voor het Juridisch Correct werken  in RepubliekNederland.

Het probleem dat IK – IPM – nu heb, is dat IK geen toegang heb tot Administratieve systemen in 
Bureaucratie NL. Zelfs als zou ik dit wel hebben, regeert het feit dat Rijksambtenaren ervoor kiezen om 
de Staten-generaal te assisteren bij het stieken folteren – doden van burgers. En IK sta Nr1 op hun 
dodenlijst.  Betrouwbare informatie over het functioneren van BV Nederland zal ik dus ook nooit 
ontvangen. IK kan nu geen Besluiten nemen inzake Budgetten - Personeelsbestand – ICT. Ik geloof de 
Belastingdienst als deze stelt:’Wij hebben personeel nodig om meer Belasting-geld te kunnen innen’. 
Regel dat er voldoende personeel aanwezig is. 

De Belastingdienst & FIOD kunnen dankzij deze VN-FIOD-brief de Dictatoren Markrutte & Co onder druk 
zetten voor het meewerken aan het herstel van een Juridisch Effectief Functionerende  Organisatie 
binnen de Belastingdienst & FIOD; IK – IPM – ondersteun het uitoefenen van Juridische Druk op 
Dictatoren Markrutte & co, op voorwaarde dat de GrondwetRepubliekNL + Republiek-wetten worden 
uitgevoerd tijdens het opeisen van OPRUIM-macht.

EIS bij Dictator Rutte & Co: 
 DESTOKKEL moet het Arbeidscontract InterimMinisterPresident ontvangen, per 

18nov2016 + nieuwe Verkiezingen Gekozen MinisterPresident RNL uitschrijven. 
 Het volk moet leven in RepubliekNL, nu dit zeer veel bureaucratie & criminaliteit 

verminderd. 
 Het nieuwe VN-Arbitrage-rechtbank-systeem-verdrag + EU-Future-proof-treaty maken

het leven van de Belastingdienst & FIOD  transparanter en eenvoudiger.Wij voeren dit 
systeem in.

In de ICC-Ambassade-lobby laat TheresaMay de BREXIT vastlopen op NoDeal = miljarden 
kostenpost rond BREXIT in NL + BREXIT-landen.  

 Doordat ik een ICCrechtzaakNL tegen TMAY + BREXIT-onderhandelaars + EU-politici 
ben gestart, kan BREXIT niet meer worden uitgevoerd. De Belastingdienst heeft mijn 
IPM-steun voor het stoppen van BREXIT, internationaal, met het dossier 
ICCrechtzaakNL op tafel en in de email.  
Neem contact op met Prince Charles + ScotlandYard. 

Alleen voor FIOD – met pen ingevuld door DESTOKKEL –:

BSN:

Bankrekening:

ID:

DesireeStokkel
InterimPrimeMinister for Netherlands, per 18nov2016
http://www.desireestokkel-nl.net/constitution-republic-nl.html
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