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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 29 juni 2018 om 15:57
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl, rusland <fsb@fsb.ru>, pr@onexim.ru, embacuba@xs4all.nl,
emb.hague@mfa.no, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, emb_nl@mfa.gov.ua, Atsuyuki Ohshima
<atyk12@gmail.com>, ambassade.monaco@skynet.be, ambassaden.haag@gov.se, amsterdam@om.nl,
amb.equateur@skynet.be, info@diekstravanderlaan.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@marechausseevereniging.nl,
ondernemingskamer@rechtspraak.nl, onderwijs@digiloket.nl, info@sleepwet.nl, info@njr.nl, receptie@nieuwspoort.nl,
redactie@luchtvaartnieuws.nl, recruitment.nl@tatasteel.com, info@dnb.nl, info@mensenrechten.be, info@raadslid.nu,
info@matafbouw.nl, Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>, post@rijnland.net,
m.koek@natuurmonumenten.nl, contact@republikeinen.nl, contact@robotics-openletter.eu, contact@aclei.gov.au,
Contact <contact@business-humanrights.org>, consular_epbaj@mrecic.gov.ar, consumenten@kifid.nl,
CONTACT@theblacksea.eu, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, Korea <korea@korea-dpr.com>, tour@president.go.kr, bruxelas@mne.pt,
brxemb@mofa.gov.iq, info@boerenzorg.nl, hagueembassy@mfa.gov.cy, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>,
info@dsw.nl, mission.hague@mofa.gov.bd, Follow the Money <info@ftm.nl>, gremb.hag@mfa.gr,
press@theoceancleanup.com, press@google.com, malaysia@euronet.nl, knaw@knaw.nl

 
 FIOD, Ambassade, 
 
 FIOD,
 
Ik wil personen die in het openbaar met mij samenwerken op 
 

https://www.mequhi.com  Anti-Corruptie site Ambassade-lobby.
 

1 Politie-agent
1 Rechter
1 Aanklager
1 Belastingdienst persoon
1 Advocaat

 
 
Deze personen sturen mij PDFs  toe die ik kan publiceren op MEQuHi.
 
Deze personen bepalen de inhoud van de PDFs zelf, op voorwaarde dat
deze zijn verankerd in RepubliekNL + Arbitragerechtbank + 
Mensenrechtenpolitie + EU-future-proof-treaty.

 
 Vanzelfsprekend mogen andere 'machthebbers'  die RepubliekNL uitvoeren
ook PDFs toesturen voor publicatie. 
 
De PDF moet wel van een officiële organisatie afkomstig zijn met een 
controleerbare website. 
 

 
 
DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016. 

https://www.mequhi.com/
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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/

https://www.mequhi.com 
 
 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
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