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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 14 juni 2018 om 07:29
Aan: cvdm@cvdm.nl
Cc: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, info@diekstravanderlaan.nl, info@diesekogroup.com, ooggetuige@nos.nl,
info@jen-npo.org, rtlnieuws@rtl.nl, info@talpa.tv, redactie@tweakers.net, "St. Vliegramp MH17"
<Stichtingvliegrampmh17@gmail.com>, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, info@mensenrechten.be,
r.j.zee@wxs.nl, r.buis@verzekeraars.nl, hendriks@richardkorver.nl, Info@tln.nl, fox@fox-it.com, info@dsw.nl,
info@sleepwet.nl, info@raadslid.nu, Info <info@shetland.gov.uk>, info@wethoudersvereniging.nl, Provincie Noord
Holland <post@noord-holland.nl>, gert.riphagen@eerstekamer.nl, Giethoorn Info <info@giethoorn.com>,
gremb.hag@mfa.gr, Sanne van Galen <communicatie@rover.nl>, embacuba@xs4all.nl, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, emb.hague@mfa.no, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua,
emb.lahaya@maec.es, bruxelas@mne.pt, media@globalwitness.org, media@spacex.com, mediarelations@klm.com,
Media@taxjustice.net, media@imf.org, Medicijngebruik <info@medicijngebruik.nl>, info@metaalunie.nl,
info@pluimveebedrijfslingerland.nl, info@bunkertheaterzaken.nl, info@moskeewestland.nl, info@boerenzorg.nl,
visa_leg@iranianembassy.nl, editor@saharareporters.com, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, rusland
<fsb@fsb.ru>, brianwolfepi@wolfesinvestigations.com, info@vvvterschelling.nl, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, iac@ieb-
ipa.org, pr@onexim.ru, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>

The NL- Commission that determines 'the quality standards for the media
in Holland... states that the Dutch-people  trust the media.
 
Especially the NOS - NPO. 
 
Do you think, what I think!? 
 
 
 
 
FIOD, Ambassade, 
 
 
FIOD, 
 
Het Commissariaat van de Media foltert - vermoordt Burgers in NL voor
 
de corruptie / vriendjespolitiek van parlementen Balkenende & Rutte + Koning +
 
InternationaalStrafhof in de HCSS lobby. 

 
 
Als de NOS niet altijd zou liegen, waren de MH17 -passagiers nog in leven.
Was Annefaber nog in leven. 
 
En zouden er niet zoveel mensen in NL stiekem gedood worden. 
 
 
Dan zouden de moordenaars tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart, nu geen
ZORGBESTUURDER
kunnen worden... om nog meer burgers in de luwte te kunnen doden, bij een hoog salaris. 
 
 
 

Welk imago wil de FIOD hebben in het Buitenland? 
 
 Het is al bijna 1 maand geleden dat ik de FIOD de absolutie macht heb gegeven over
het MinAZ.  Toto op heden weet het volk dit niet - door manipulaties van de FIOD - DictatorMarkrutte-
Koning,
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terwijl ELKE crimineel op Aarde het wel weet. 
 

Hiervoor zorgen de Ambassades.....  wel.... Om DictatuurNL te plagen.
 
--  
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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