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

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

destokkel@republiek18nov20
16.nl ( Soverin under FIODpolice investigation)

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

d.e.stokkel@gmail.com

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

20juni2018

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

http://www.desireestokkelnl.net/
FBI Headquarters
935 Pennsylvania Avenue,
NW Washington, D.C.
20535-0001 USA
washington.field@ic.fbi.gov

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

Nederlands Staatsburger en Buitenlander met Verblijfsvergunning / Werkvergunning betalen
GEEN belasting in DictatuurNL, op voorwaarde dat hij / zij RepubliekNL juridisch correct opeist.
Dit is Zelfbescherming tegen Criminele Koning – Leden Staten-generaal – Criminele rechters – overigen.

FIOD, ICC, MinAZ, FBI, Ambassade,
FIOD,

Besluit VN - FIOD – Rijksbelasting – RepubliekNederland –;
InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel 20juni2018:
Een Nederlands Staatsburger of Buitenlander met een Verblijfsvergunning/
Werkvergunning, betaalt geen Belastingen in Koninkrijk der Nederlanden, ook wel
DictatuurNederland genoemd.
1. Wel Belasting betalen is een Misdrijf waarop een Boete staat van de vijfde
Categorie = 82.000 euro. (Wetboek van strafvordering, art 94 e.v.)
2. Deze geldboete maakt het mogelijk voor Justitie om over te gaan tot in
beslagname van goederen van de persoon die het misdrijf begaat.
Misdrijf: Belasting betalen in Koninkrijk der Nederlanden:
1. Dit probleem is veroorzaakt door het Rechtsfeit: Er is een
InternationaalStrafhof- rechtzaak gestart tegen Koning Willem-Alexander &
Leden Staten-generaal; tegen Criminele rechters; tegen overige Criminele
machthebbers in NL; tegen Lobbyisten.
Oorlogsmisdaad:
De Koning voert de Grondwet niet uit. Leden van de Staten-generaal voeren de
Grondwet niet uit. Criminele rechters e.a. personen in het Justitie-systeem
voeren de Grondwet niet uit.
2.

‘Het weigeren uit te voeren van de Grondwet door Koning – Parlement –
Rechters – meer personen… ’ heeft tot gevolg dat burgers ongestraft gefolterd
– gedood worden, onder de manipulatie van de personen tegen wie een
ICCrechtzaakNL is gestart.
Hierdoor treden in werking voor personen die zich juridisch moeten verzetten
tegen de manipulatoren die Dictatuur Nederland bouwen, het VNverdrag –
Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen in werking.
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3.

Het is wettelijk verboden voor elk Individu om samen te leven of werken met
personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart, volgens het Folterverdrag.
Samenwerken met criminelen mag niet. Dictatoren financieren mag dus ook
niet.
Belasting betalen in Koninkrijk der Nederlanden met de ICCrechtzaakNL
= de Koning – Leden van de Staten-generaal – Criminele rechters –
overigen ‘bewust en zelfgekozen ...Financieren tijdens het uitvoeren van
hun Criminele activiteiten’.
a) Dit financieren is een Misdrijf zodra de persoon die de Belastingdienst
betaalt, niet eerst zichzelf heeft losgekoppeld van de personen tegen wie
een ICCrechtzaakNL is gestart vanaf het VNverdrag – Folterverdrag –
Mensenrechtenverdragen – voorafgaand en schriftelijk vastgelegd aan het
betalen van de Belasting in het Koninkrijk der Nederlanden –.
b) Een persoon die zichzelf wel heeft losgekoppeld van de machthebbers tegen
wie een ICCrechtzaakNL is gestart, kunnen ook niet braaf / ongestraft
Belasting betalen in het Koninkrijk der Nederlanden; nu de HogeRaad
dossiers weggooit van rechtzaken tegen de Koning – Leden Staten-generaal
– overigen. Er is geen rechtsgang voor burgers in het Koninkrijk der
Nederlanden meer mogelijk, inzake het beoordelen van de Belastingbetaling
in Dictatuur Nederland, onder Koning Willem-Alexander.

Een Nederlands Staatsburger of Buitenlander met een Verblijfsvergunning /
Werkvergunning betalen wel Belastingen in RepubliekNederland, het land dat het
Koninkrijk der Nederlanden vervangt en per 18november2016. Met een Grondwet
Republiek Nederland. Geregeld via de VerenigdeNaties UNSG AntonioGuterres.
Juridisch correct werken:
1.

Organisatie en Mandaat besluit Ministerie van Financiën 2015 – en 2016 – kan zonder
problemen worden uitgevoerd in Republiek Nederland, per 18nov2016.
a) Hierbij opgemerkt dat het voor de Directie van Belastingdienst & FIOD verboden is om voor
een Koning te werken die weigert de Grondwet Koninkrijk der Nederlanden voor alle burgers
uit te voeren; een Koning die weigert de Rechtstaat te waarborgen voor alle personen in NL.
b) Voor de Belastingdienst & FIOD treedt het Folterverdrag in werking = verplichte OPRUIMplicht
ter bescherming van de Rechtstaat voor het Volk in Nederland.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037135/2017-12-14#Hoofdstuk3_Artikel10
http://wetten.overheid.nl/BWBR0038862/2016-12-15

c)

De Algemene wet inzake Rijksbelastingen = antieke Koninkrijkswet. Museum-proof.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-01-01
InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel installeert de Gekozen Minister President
Nederland. De Belastingdienst & FIOD hebben de plicht hieraan mee te werken, per direct en
zonder verdere criminele manipulaties voor behoud van het Koninkrijk der Nederlanden.
Het Nederlandse Volk moet na het installeren van de Gekozen Minister President voor
Republiek Nederland, in het parlement een nieuwe Wet Rijksbelastingen RepubliekNL
produceren.
1. Zolang de Wet Rijksbelastingen RepubliekNL nog niet in werking is gesteld, blijft de
Algemene wet inzake Rijksbelastingen rechtsgeldig als Overgangswet.

d)

Wetboek van Strafvordering blijft ook rechtgeldig in zowel het Koninkrijk der Nederlanden als
de RepubliekNederland – tot aan de dag dat het Volk van RepubliekNL een nieuwe Wet
Strafvordering RepubliekNL in werking heeft gesteld; Strafvordering moet wel vanaf het
Folterverdrag worden beoordeeld, nu er tegen Koning Willem-Alexander een
InternationaalStrafhof-rechtzaak is gestart… voor het botvieren van oorlogsmisdaden op het
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e)

Hollandse volk.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/2018-0501#BoekVierde_TiteldeelXI_AfdelingEerste_Paragraaf1_Artikel552kk
Overige Koninkrijk bevelen inzake Inbeslagname blijven ook rechtsgeldig.

2.

De Nederlandse Staatsburger en de Buitenlander met een Verblijfsvergunning / Werkvergunning
die de Koning en Leden van de Staten-generaal + Rechtspraak + Openbaar Ministerie +
Belastingdienst Koninkrijk NL blijven steunen…. zonder schriftelijk afstand te nemen van de
werkwijze van deze personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart, vanaf het Folterverdrag…
blijven wel Belasting betalen aan de Belastingdienst / Provincie / Gemeente in het Koninkrijk der
Nederlanden. Er is geen ander juridisch pad beschikbaar voor personen die DictatuurNL bouwen.
a) Deze Burgers gedragen zich als collega-dictator.

b)

3.

In RepubliekNL worden zij gestraft voor het uitvoeren van oorlogsmisdaden die zij begaan in
het Koninkrijk der Nederlanden. Meewerken aan het organiseren van Moord –
Rechtenloosheid is strafbaar.

De Nederlandse Staatsburgers en Buitenlander met een Verblijfsvergunning /
Werkgevergunning, die op grond van het Folterverdrag weigert het Koninkrijk der
Nederlanden te steunen bij het uitvoeren van Dictatuur Nederland mag geen Belasting
betalen in het Koninkrijk;
a) Deze Burger moet Belasting betalen in RepubliekNL.

4. Belasting betalen in Republiek Nederland. Hoe doe je dat?
a)

Erken de InternationaalStrafhof rechtzaak tegen NL vanaf Mei2007; vanaf 2juni2014 tegen
Koning Willem-Alexander. En tegen het parlement – overigen personen.

b)

Vraag bij het ICC of de Ambassade van Portugal een kopie van het dossier ICCrechtzaakNL
aan. Het Folterverdrag verplicht het ICC & Portugal UNSG AntonioGuterres dit dossier te
verstrekken aan elke burger die dit verzoek indient. Per omgaande. Een kopie van de
websites van IPM DésiréeElisabethStokkel toevoegen aan het persoonlijk dossier mag ook.
Stel in de brief aan de Belastingdienst – Parlement – Koningshuis – ICC – VN:
1. Ik betaal geen Belasting meer aan een Koning en Leden Staten-generaal – Criminele
rechters, die de Grondwet – VNverdrag – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen – NL
nationale wetten weigeren uit te voeren.
2. Ik betaal wel Belasting aan de MinisterPresident van RepubliekNederland, in design
Belastingdienst RepubliekNL. Deze brief van mij aan de Belastingdienst – ICC bepaalt dat
ik niet deelneem aan de criminele activiteiten van de Koning – Leden Staten-generaal –
personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart. Simple klusje. Finito!

c)

Conclusie:
1. Een slimme Nederlander / Buitenlander claimt RepubliekNL, en betaalt Belasting in
RepubliekNederland. Einde problemen.

2.

Een kwaadaardige Nederlander / Buitenlander houdt DictatuurNL overeind, en is daardoor
persoonlijk strafbaar voor het steunen – bouwen – financieren van een Criminele Organisatie die
een oorlogsgebied in Koninkrijk der Nederlanden bouwt.

3.

Een kwaadaardige Nederlander / Buitenlander kan ook in het buitenland gestraft worden voor het
bouwen van DictatuurNederland. Elk Individu in het buitenland die last heeft van DictatuurNL,
pakt het Folterverdrag en vernietigt daarmee elk contract, inherent aan het Koninkrijk der
Nederlanden. Duur grapje van onze Koning & co.

DesireeStokkel
IPM per 18nov2016.
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