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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 1 juni 2018 om 06:57
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: info@metaalunie.nl, recruitment.nl@tatasteel.com, ooggetuige@nos.nl, communicatierijk@minaz.nl,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, spfractie@tweedekamer.nl, info@vvd.nl, info@pvv.nl,
info@pvda.nl, receptie@nieuwspoort.nl, info@d66.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl, info@banktencate.nl, Otp
informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, info@mensenrechten.be,
Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>, sgp@tweedekamer.nl, bestuur@christenunie.nl,
woordvoering@knp.politie.nl, info@dnb.nl, info@zeehaven.nl, info@velsen.nl, info@mkb-amsterdam.nl,
info@nyenrode.nl, bakker@vereniginghogescholen.nl, info@mendelcollege.nl, info@vvvterschelling.nl, Werkenbij
Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, werkgeverslijn@awvn.nl, info@giethoornonderneemt.nl, frank.bartelds@uwv.nl

FIOD, DictatorMarkrutte,   NOS maffia, 
 
FIOD miljardenverslinder: 
 
 Tatasteel 2007 - 2017 = in 2017 heeft Tatasteel 11 miljard minder inkomen in vergelijking met 2007. 
 
 
Dit betekent dus dat de afgelopen 10 - 11 jaar de marktpositie van Tatasteel met 1/3 is verzwakt. 
 
 
De Jaarverslagen zijn om tureluurs van te worden: 
 

2007 is gepubliceerd in India Rupies 
 
 
 
 Tatasteel speelt dus een heel smerig spelletje door NU te liegen over een Handelsoorlog
met USA.
 
De Hollandse Managers - gluiperige monsters met perssonlijke Vrijheid voor Moord - 
geven Tatasteel kado aan het buitenland, voor behoud van Vrijheid tot Moord. 
 
 
Dictator TRUMP kan zeer eenvoudig gestopt worden!

 
Er ligt een ICCrechtzaak tegen Trump vanaf juli 2017.
 
Ik ben IPM in het Wittehuis vanaf sept2017.
 
Ik ben UNSG vanaf jan2018. 
 
USA heeft een nieuwe Grondwet per 18juni2018. 
 

 http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/constitutionunitedstatesofamer
ica1june2018.pdf

 
 
 Het verlies dat Tatasteel lijdt is natuurlijk heel veel groter dan 1 jaarvergelijking 2007 -
2017 van  11 miljard.
De afgelopen 10 jaar is Tatasteel jaarlijk gezakt in omzet 

 
= 50 miljard euro heeft Tatasteel laten WEGWAAIEN voor de ICCrechtzaakNL  -
Ambassade - lobby.
 
 

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/constitutionunitedstatesofamerica1june2018.pdf
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 Nu wordt er een nieuwe financiële crisis aangemaakt door de Staalindustrie + NOS +
Parlement.  
 
 

 
 De Hollander = zwak-begaafd binnen de ICC-ambassade-lobby. 
 
 
Wat hier gebeurt
 = een Hollandse vrouw mag niet slimmer zijn dan de Top-managers van Nederland.

 
Dus... moet die Vrouw worden gedood + dictaturen-lobby moet blijven bestaan + Holland moet kado
worden gegeven aan buitenland. 

 
 
 
 
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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