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7 mei 2018 om 11:15
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: communicatierijk@minaz.nl, embacuba@xs4all.nl, fsb@fsb.ru, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, Washington
field <washington.field@ic.fbi.gov>, fox@fox-it.com, Ecrime@politie.nl, h.hanemaaijer@minez.nl, Korea <korea@koreadpr.com>, info@nle.nl, klachtencoordinator@afm.nl, info@dnb.nl, info@detailhandel.nl,
rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, info@legal.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@diekstravanderlaan.nl, info@vvd.nl,
info@knb.nl, info@karimaachboun.nl, youngstartup@vps-nl.com, info@broodfonds.nl, info@fairtrade.nl,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, iac@ieb-ipa.org, emb_nl@mfa.gov.ua, emb.lahaya@maec.es, bruxelas@mne.pt,
brxemb@mofa.gov.iq, webmaster@africa-union.org, armeewaffen@vtg.admin.ch, ukinnl@fco.gov.uk, Press
<press@princes-trust.org.uk>, Department of Jobs Enterprise and Innovation DJEI <press.office@djei.ie>, Werkenbij
Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, m.ruperti@drostenvandevijver.nl, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>,
meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl, Media@taxjustice.net, "Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>,
solliciteren@dsw.nl, info@ottawapolice.ca, tour@president.go.kr, info@safecommunitiesportugal.com, Telejato
<telejato@libero.it>, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, filmunit@met.police.uk,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, spfractie@tweedekamer.nl, info@d66.nl,
bestuur@christenunie.nl, receptie@groenlinks.nl
Openbare Memo https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
FIOD - Belastingdienst personeel,
https://over-ons.belastingdienst.nl/jaap-uijlenbroek-benoemd-tot-directeur-generaal-belastingdienst-%E3%80%80/
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/fiodonderzoek15mei2018iccrecht
zaaknlcriminelenvnambassade.pdf
Evolutie tot Hogere Intelligentie binnen MinFin & MinVenJ
Binnen de ICC-Ambassade lobby is helder dat de Toplaag van het Nederlandse bestuur
lid is van de italiaanse Maffia in Palermo.
Tot stand gekomen door het steunen van Koning Willem-Alexander, ondanks
het rechtsfeit dat er tegen hem een InternationaalStrafhof-rechtzaak is gestart
'omdat hij weigert de Grondwet uit te voeren voor Alle burgers en weigert
de burge recht-opRecht te waarborgen'.
Nederland staat internationaal voor GEK:
Per 1mei2007, de dag dat een Hollandse vrouw / moeder
gedwongen is een ICCrechtzaakNL te starten omdat zij willen leven & werken volgens
de eisen van de Grondwet + Mensenrechtenverdragen.
Per 2juni2014 is Koning WA een 100% dictator.
Per 18nov2016 is Nederland een Republiek met een Nieuwe Grondwet + Republiek-wetten
+ Arbitrage-rechtbank systeem + EU Future-proof treaty.
IN 2016 hebben de 5 Commandanten van Defensie + Korpsleider Politie ErikAkerboom bewezen
dat zij weigeren het volk te beschermen tegen een leven in DictatuurNL.
Het Hollandse Politie - Defensie -apparaat hebben in het buitenland 'een zwakbegaafd
imago'.
De Rest van Hel DictatuurNL staat aangegeven in de VN-FIOD-brief.
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DictatorMarkrutte wil dat burgers in het openbaar worden gedood, voor behoud van zijn
arbeidscontract DNL.

De FIOD- Financiële Politie + Belastingdienst krijgen van mij - IPM DésiréeElisabethStokkel de opdracht om het MinAZ over te nemen, met de VN-FIOD-brief
in de hand.
Nu heb ik de juridische macht om voor elke klus in RNL een nieuwe wet te schrijven
en deze per decreet in te voeren via de VN.
Plus deze wet 'door de strot van het volk te duwen; goedschiks of kwaadschiks.
Hiermee wacht ik nog even voor de RepubliekNL-verankering binnen de FIOD Belastingdienst.

Jullie krijgen van mij Evolutie-vrijheid tot het bouwen
van een Hogere Intelligentie binnen het systeem
van de FIOD - Belastingdienst.

IPM- OPRUIM macht voor Cristalisatie van Evolutie binnen FIOD- Belastingdienst:
Om de uitbouw van de Maffia in Holland te stoppen, moet er in een bepaald
tempo worden gewerkt.
tempo ligt vast in de VN-FIOD-brief.
Nog veel belangrijker is dat het volk Nieuwe Verkiezingen krijgt voor de Gekozen
MinisterPresident.
Korpsleider Politie ErikAkerboom + 5 Commandanten Defensie moeten DEZE
week worden vervangen!
Ik - IPM - wil dat JaapUijlenbroek dez eisen vandaag nog uitvoert.
Ik heb meer dan genoeg van zwakbegaafde Ambtenaren die mensenlevens voor de LOL
vernietigen e
n Holland belachelijk maken in het buitenland.
En die de economie sterk verzwakken.
De Republiek-wetten moeten worden ingevoerd bij de FIOD-Belastingdienst
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/wet.html
FIOD-Belastingdienst RepubliekNL werkt met

Afdeling Mensenrechten-Politie:
Mensenrechten-Fiscalist & Mensenrechten Juridisch
Secretaresse / Secretaris.
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Onder leiding van Jaap Uijlenbroek.
De Unit Mensenrechten binnen de FIOD-Belastingdienst heeft een
Specifieke taak:
Schending van Grondwet - VNverdrag - VN Mensenrechtenverdragen
vaststellen in dossiers
van Particulieren & Organisaties.
Particuleren & Organisaties 1 Kans geven deze Blunder te herstellen.
Plus aan ALLE belatingsverplichtingen voldoen die inherent zijn aan deze GHR-Blunder.
Naast het correct uitvoeren van Grondwettelijke plichten + Mensenrechten
plichten,
moeten ook Alle Belasting-wetten correct worden uitgevoerd.
De Belastingdienst hanteert het Boete-systeem zoals dit vastligt in Wetten &
Verdragen.
De Mensenrechte-politie Belastingdienst werkt samen met overige
Intspectiediensten in Nederland.
De Belastingdienst kan burgers niet zelf straffen voor Schending
Grondrechten & VN Mensenrechten;
De Bezwaren-commisie komt met een Besluit Schending Grondrechten
& VN mensenrechten.(BeslGrondMens)
In dit BeslGrondMens verwijst de Belastingdienst het dossier door naar
de FIOD of de Arbitrage-rechtbank RepubliekNL, Afdeling
Belastingen.
De Crimineel wordt gestraft, volgens de bestaande FIOD-wetten en/ of
Grondwet RNL + Republiek-wetten.
De Belastingdienst krijgt in elke Provincie een kantoor;
met 1 Hoofdkantoor dat de Provincie-kantoren bestuurd.
Alle Belasting-FIOD zaken worden per Provincie afgehandeld.
Elk Provincie-kantoor heeft Mensenrechten-Politie werkzaam op het
kantoor.
Daar wordt voor elke Particulier & Organisatie vastgesteld of hun Zakenleven
in de Grondwet Mensenrechten is verankerd.
De Mensenrechten-Politie maakt gebruik van Arbitrage-rechtbank-procedure
bij de Bezwaren-commissie van de Belastingdienst.
= Dader moet wettelijk verplicht een Probleem-oplossing voor Conflictbeëindiging
inleveren bij de Arbitrage-recht-procedure Belastingdienst- Bezwarencommissie.
= Dader krijgt 1 kans om Schending Grondrechten - VN Mensenrechten te
herstellen, zonder straf.
= Weigert de Dader de Schending Grondrechten - VN Mensenrechten te
herstellen verwijst
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de Belastingdienst het dossier naar de Arbitrage-Rechtbank
Belastingzaken
= formele rechtbank met straf-systeem volgens Republiekwetten.
= 365Dagen Taakstraf onder Electronisch Toezicht op het
allerlaagste Inkomen mogelijk in NL.
= Schuldhulpverlening wordt omgezet in Taakstraf.
De Belastingdienst regelt 'dat Financiële Criminelen onder dwang hun
Blunders herstellen'.
Waarderen Criminelen dit kado niet positief, worden zij gestraft volgens de
bestaande Bealsting-FIOD-wetten.
Of, worden zij gestraft door een Echte Rechter bij de Arbitrage-rechtbank.

De FIOD verdient ongeveer 1.400.000 euro aan de VN-FIODBelastingdienst.
De Belastingdienst kan 100 miljoen euro verdienen,
nu DESTOKKEL belasting moet betalen over alle al de Schadevergoedingen
afkomstig van Ambassades
inzake de ICCrechtzaakNL
En dit proces kan op 1September2018 zijn volbracht = zaak van Juridisch Juiste
communiceren in de Media.
De FIOD-Belastingdienst start met een Afdeling Mensenrechten-politie vanuit dit
budget.
Het budget mag ook worden ingezet voor het vormen van de Provincie-BelastingDIOD-kantoren.

Nu Rechters openlijk partij kiezen voor de maffia,
en hun acts goedpraten via het ICC,
kan de Belastingdienst - FIOD vandaag nog starten met
de Mensenrechten-Politie Belastingdienst - FIOD.
Verspil de Evolutie voor Cristalisatie-vrijheid niet.
De Hogere Intelligentie houdt niet zo van dit soort verspillingen.
Holland kan dankzij mij een Tendsetter zijn + superrijk zijn.... ondanks dat wij een mini-staat zijn.
De Hollander heeft zichzelf internationaal zo zwaar belachelijk gemaakt, dat ik niet wéét
of wij dit imago binnen 1 mensenleven kunnen verbeteren.
Ambassades ontvangen deze email.
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DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal-nh
0238887862 Phonetap

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.
UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:
Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht
om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie Gemeente - Provincie te dwingen te stoppen met
organiseren van Moord op Burgers.

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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