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1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 22 juni 2018 om 09:02
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: m.ruperti@drostenvandevijver.nl, Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, Provincie Noord Holland
<post@noord-holland.nl>, communicatierijk@minaz.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@diekstravanderlaan.nl,
raad@rvdj.nl, info@tdnl.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, embacuba@xs4all.nl, emb.hague@mfa.no,
emb.lahaya@maec.es, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, bruxelas@mne.pt, brxemb@mofa.gov.iq,
PH Embassy Belgium <brusselspe@gmail.com>, Media@taxjustice.net, media@spacex.com, media@globalwitness.org,
info@derrystrabane.com, info@defensiebond.nl, info@mensenrechten.be, ambassade.monaco@skynet.be,
ambsec.denhaag@esteri.it, ambassaden.haag@gov.se, haaamb@um.dk, info@humanrights.dk,
armeewaffen@vtg.admin.ch, pr@onexim.ru, press@google.com, pr@tabriz.ru, Michael Efler <info@mehr-
demokratie.de>, secretaris@vlieghinder.nl, redactie@luchtvaartnieuws.nl, hadgen@had.gov.hk,
Hague.Info@mfat.govt.nz, contact@aclei.gov.au, data@bka.gv.at, info@raadslid.nu, Ecrime@politie.nl, iac@ieb-ipa.org,
Info@tln.nl, utrecht@sp.nl, info@veteraneninstituut.nl, info@marechausseevereniging.nl

FIOD, Ambassade, 
 
Advocaat Micheal Rupertie misbruikt de ICC-brief die ik aan
hem heb gestuurd voor de Rechtspositie van de Mali-soldaten. 
 
 
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/unsgipmnlicclawcasenlcommandor
snldefenceministerpolice23jan2018.pdf
 
 

 
Hij misbruikt deze brief als Chantage-middel voor het regelen van 
Schadevergoedingen voor Defensie-personeel, zonder DictatuurNL te stoppen.
 
Hij weigert de RepubliekNL te claimen voor de Rechtspositie van het Volk.
 
http://www.drostenvandevijver.nl/medewerker/michael-ruperti/ 
 
 

 
Het komt er dus op neer dat Ruperti  de oorlogsmisdadigers  
 
Rutte - Koning - Defensie assisteert
 
bij het doden van mijn gezin. 
 
 
Terwijl ik vecht voor behoud van mijn leven 
 
en  het Volk & Soldaten in NL een sterke Rechtspositie geef. 
 
 
 
Wie dwingt hij nog meer... zichzelf ook te laten folteren - doden?
 
 
 
DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 
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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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