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OM & Rechters maken een Massamoordenaar to Bestuurder van nieuwe Investeringsbank -
NL 
1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 29 juni 2018 om 20:50
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: info@raadslid.nu, info@wethoudersvereniging.nl, info@burgemeesters.nl, info@lcr-suwi.nl,
centrale.clientenraad@ggzcentraal.nl, info@dsw.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, info@fairtrade.nl,
Info@tln.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, rusland <fsb@fsb.ru>, pr@onexim.ru, ask@kommersant.uk,
Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, embacuba@xs4all.nl, embassy.thehague@mfa.gov.tr, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, emb.hague@mfa.no, emb_nl@mfa.gov.ua, emb.lahaya@maec.es,
mission.hague@mofa.gov.bd, singemb_bru@mfa.sg, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>,
ambassade.monaco@skynet.be, ambsec.denhaag@esteri.it, ambassaden.haag@gov.se, amb.equateur@skynet.be,
contact@republikeinen.nl, contact@robotics-openletter.eu, contact@aclei.gov.au, Contact <contact@business-
humanrights.org>, CONTACT@theblacksea.eu, consumenten@kifid.nl, redactie@studenten.net, info@sleepwet.nl,
Cliëntenbelang A'dam <info@clientenbelangamsterdam.nl>, info@njr.nl, info@mkb-amsterdam.nl,
info@giethoornonderneemt.nl, info@vvvterschelling.nl, hendriks@richardkorver.nl, visa_leg@iranianembassy.nl,
rainer.ohler@airbus.com, Department of Jobs Enterprise and Innovation DJEI <press.office@djei.ie>,
info@businessforscotland.co.uk, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, hagueembassy@mfa.gov.cy,
hague@embassy.mzv.cz, info@metaalunie.nl, vnembassy.nl@mofa.gov.vn, Danielle van den Eeckhout <info@sire.nl>,
info@knb.nl, info@ondernemersvooreengezondamsterdam.nl, info@stadgenoot.nl

Dictator WouterBos, DNB, Ambassades, Ondernemers, 
 
Wouterbos weet nog niet dat ik samen met China - Italie - Ambassades 
de Anti-corruptie in NL ga bouwen. 
 

https://www.mequhi.com 
 
 
 
Er ligt een Internationaal Strafhof rechtzaak tegen WouterBos;
hij weigert de Rechtstaat NL voor alle burgers overeind te houden.
 

Alleen zijn vriendjes krijgen Recht.
En geld....
Wie zijn die vriendjes?

 
 
Hoe weet de Klant van de Invest-NL-Bank '
 

of hij / zij straks een Vriendje is van WouterBos;  voor welke periode en onder
welke
condities zo'n Vriendje ook gespekt blijft'? 

 
Dit betekent dat dictator Wouterbos geen Bestuurder mag zijn van 
een Invest-NL-bank, waar 'de keusjes van de samenleving geld kunnen
lenen voor een bedrijf'.  
 
Geldt dit ook voor Werklozen; mogen zij ook
lenen... om weer aan het werk te komen!?

 
 Kan voormalig Vice-president tegen wie een ICCrechtzaakNL ligt
voor het Organiseren van Moord op Hollanders, wel een Ambtenaar zijn
binnen de Invest-Nl-bank? 
 

Alleen als hij de ICCrechtzaakNL uitlegt aan het volk.
Wouterbos de ICCrechtzaakNL afsluit met een Schikking & Schadevergoeding.
 

 Dit ALLES.... vanzelfsprekend... uitsluitend... als blijkt 

https://www.mequhi.com/
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dat de FIOD ook nog iets anders doet 
 

dan Burgers folteren - doden voor Markrutte - Koning - Politietop - Defensietop -
Multinationals - Vriendjes. 

 
 
Alle contracten zijn in Holland nu 100% waardeloos 
 

= iedereen die Slim is kan vanaf het  VN-verdrag - Folterverdrag - 
 
dossier ICCrechtzaakNL ... ELK   Contract  inf DictatuurNL
 
in de rechtzaal ongeldig laten verklaren... doordat Rechtspraak 100% corrupt
is....

 
 
Dit kan ook bij een buitenlandse rechtbank; het hoeft niet persé bij de Corruptie 
Hollandse Rechters in de doofpot worden gestopt. 

 
 
 Klanten die in DictatuurNL 'geld lenen bij de Invest-NL-bank zijn strafbaar, in NL &
Buitenland'.
 
Tenzij de bank in RepubliekNL staat + WouterBos niet meer is dan een lagere Ambtenaar.
 
--  
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/

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