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FIOD: Bedrijven die Gezichtsherkenning verplicht stellen als Betaalmiddel = zijn SPIONNEN 
1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 29 juli 2018 om 10:27
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: receptie@nieuwspoort.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-
cpi.int>, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fox@fox-it.com, info@marechausseevereniging.nl,
Ecrime@politie.nl, info@banktencate.nl, OudersNL <info@ouders.nl>, info@ouders.net, w.vander.horst@nvz-
ziekenhuizen.nl, w.geertsen@vandijkadvocaten.com, info@diekstravanderlaan.nl, receptie@richardkorver.nl,
info@raadslid.nu, klachtencoordinator@afm.nl, info@mkb-amsterdam.nl, info@brandweeraa.nl, redactie@studenten.net,
redactie@passendonderwijs.nl, redactie@luchtvaartnieuws.nl, contact@republikeinen.nl, contact@robotics-openletter.eu,
Contact <contact@business-humanrights.org>, fsb@fsb.ru, etui@etui.org, brussels@ilo.org, bruxelas@mne.pt, Nlemb
<nlemb@mofa.gov.sa>, press@google.com, media@spacex.com, Media@taxjustice.net, info@taxeco.nl, Nationaal
Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, pers@ah.nl, pers@acm.nl, Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>,
post@rijnland.net, info@tammeling.nl, iac@ieb-ipa.org, webmaster@africa-union.org, hadgen@had.gov.hk,
hoc@indembassy.be, info@mensenrechten.be, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>,
brianwolfepi@wolfesinvestigations.com, investor.relations@itv.com, info@derrystrabane.com, info@humanrights.dk,
info@wijzijnproud.nl, onderwijs@digiloket.nl, info@sleepwet.nl, info@njr.nl, Telejato <telejato@libero.it>

FIOD, RepubliekNL, Ambassades, 
 
 
Commerciële Bedrijven die Gezichts-herkennings-Software willen
inzetten als Betaal-middel... zijn SPIONNEN. 
 

Zij verplichten de Klant om het Bedrijf toegang te verlenen tot de Camera van de computer,
waarmee het Product wordt gekocht. 
 
Spionage. 

 
 
Bovendien is het nog een waardeloos ICT-programma. 

 
Personen met een Oogafwijking - Gezichtsafwijking... hebben op de foto 'meerdere gezichten'. 
 
De software werkt niet. 

 
 
De Grondwet Republiek NL verplicht elk persoon te bewijzen dat het verzamelen van
Privacy-gevoelige informatie dient voor het bouwen van de Fairtrade & Eko-economie. 

 
Het verzamelen van Gezichten in Software-pakketten = oorlogsmisdadigers-gedrag. 
 
Mensenrechtenverdragen worden ook niet uitgevoerd. 
 

De onschendbaarheid van het lichaam wordt aangetast; 1 foto = niet eenduidig.
 
Discriminatie tussen personen met een Standaard gezicht en personen met een Anders
gevormd gezicht. 
 
Verhoging Indentiteitsfraude-risico.
 
Privacy-schending op lichaam & computer. 

 
 
 
DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 
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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/

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