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1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 30 mei 2018 om 06:33
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: "St. Vliegramp MH17" <Stichtingvliegrampmh17@gmail.com>, kapo@kapo.ee, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, rusland <fsb@fsb.ru>, pr@onexim.ru, pressa@sobchakprotivvseh.ru, Press
<press@princes-trust.org.uk>, pr_dept@sputniknews.com, ask@kommersant.uk, embacuba@xs4all.nl,
emb.hague@mfa.no, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua,
emb.lahaya@maec.es, info@mensenrechten.be, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>,
armeewaffen@vtg.admin.ch, hay.vertretung@eda.admin.ch, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, iac@ieb-ipa.org,
blijfdenkenaan@gmail.com, mediarelations@klm.com, malaysia@euronet.nl, pd@un.org, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, Contact <contact@business-humanrights.org>,
contact@republikeinen.nl, contact@aclei.gov.au, info@burgemeesters.nl, Werkenbij Defensie
<info@werkenbijdefensie.nl>, info@wethoudersvereniging.nl, info@raadslid.nu, receptie@nieuwspoort.nl,
r.buis@verzekeraars.nl, info@mendelcollege.nl, info@diekstravanderlaan.nl, bruxelas@mne.pt, info@banktencate.nl,
info@zeehaven.nl, media@esa.int, info@diesekogroup.com, persvoorlichting@tweedekamer.nl,
gert.riphagen@eerstekamer.nl, Info@tln.nl

FIOD, ICC, Ambassades, 
 
 
 
MH17 - families willen geld = Groot Geld = zij nemen geen genoegen met 1 Miljoen Euro in
RepubliekNL. 
 

Doordat DictatorMarkrutte - Koning WA aan de macht willen blijven ( bloed smaakt naar
meer...);
hierdoor wordt een zeer belangrijke Geldbron voor de MH17 - famlies over het hoofd gezien. 
 
 
De oorlog op het grondgebied van  Ukraine had nooit mogen bestaan.
Ukraine doet geen enkele moeite om Rechtbanken te bouwen voor 'normale conflict-
beëindiging'. 
 
 
Dit is volgens het VNverdrag - Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen al een misdaad. 
 
Ukraine heeft de plicht om met alle mogelijke Juridische middelen de oorlog te voorkomen &
stoppen.
Dit weigeren zij... 

 
 
Het Kiev-parlement houdt elke oorlog - tot op de dag van vandaag   - in leven. 
 
Het Kiev-parlement moet de MH17 slachtoffers een schadevergoeding betalen,
die natuurlijk bij de 1ste lijn Nabestaanden terecht komt. 

 
DictatorMarkrutte & MH17- Nabestaanden 1ste lijn.... 
moeten dus bij het Kiev-parlement een  Schadevergoeding eisen 
voor het niet uitvoeren van het VNverdrag - Folterverdrag _ Mensenrechtenverdragen,
waardoor het vliegtuig boven oorlogsgebied heeft gevlogen en is neergehaald. 
 
 

 
 Zullen wij maar even Juridisch Zakelijk blijven denken & handelen?
 
Dan kan het Nederlands - Russische zakenleven ook 'gewoon blijven bestaan'. 
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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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