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FIOD mag Markrutte & co niet helpen bij Organiseren Moord / TBS ervrijgelaten
door Dictator Dekker = dictatoren-werken 
1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 8 juni 2018 om 08:06
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: website@parelsvanverdriet.nl, bruxelas@mne.pt, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, rusland
<fsb@fsb.ru>, pr@onexim.ru, pr@tabriz.ru, visa_leg@iranianembassy.nl, embacuba@xs4all.nl, emb.hague@mfa.no,
Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, emb_nl@mfa.gov.ua, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb.lahaya@maec.es,
hay.vertretung@eda.admin.ch, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>,
sjoerd@puurflow.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, Provincie
Noord Holland <post@noord-holland.nl>, iac@ieb-ipa.org, info@rijksrecherche.nl, woordvoering@knp.politie.nl,
info@derooysewissel.nl, info@dsw.nl, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, info@khn.nl, info@knb.nl,
info@diekstravanderlaan.nl, info@marechausseevereniging.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@hogeraad.nl, Michael
Efler <info@mehr-demokratie.de>, info@mensenrechten.be, info@sleepwet.nl, info@njr.nl,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, ccm.dassen@prvlimburg.nl, info@burgemeesters.nl,
info@wethoudersvereniging.nl, info@raadslid.nu, info@stadgenoot.nl

FIOD, Ambassades, RepubliekNL, 
 
 
 
 
Ik heb de FIOD de oppermacht gegeven over het MinAZ. 
 
Dit betekent dat de FIOD nu braaf Dictatoren Dekker & Grapperhaus tot de Orde roepen.
 

 
Zij mogen geen Criminelen vrijlaten uit - TBS of Gevangenis - zonder 

 
mijn schriftelijke toestemming, die ook nog eens naar  de VN & ICC moet worden verstuurd. 

 
 Dus: De FIOD moet stoppen met Verstoppertje spelen + radicaal het MinAz overnemen
+ Arbeidscontract IPM + nieuwe Verkiezingen voor de Gekozen Minister President regelen. 
 
 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zus-van-vermoorde-nadia-van-de-ven-wij-laten-een-monster-vrij-dat-
gefascineerd-is-door-wapens/ 
 
 
Doordat er ook een ICCrechtzaak ligt tegen Media-makers - die politici assisteren bij Moord op Burgers
- 
weet het volk niet dat de Media mee-liegt in de ZAAK:  
 

Vrijlating TBS-er door Minister Dekker, terwijl
de rechter nog geen vrijlating heeft goedgekeurd. 
 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zus-van-vermoorde-nadia-van-de-ven-wij-laten-een-monster-vrij-dat-
gefascineerd-is-door-wapens/
 

 
Venray  Psychiatrisch kliniek      De Rooyse Wissel ligt in de Provincie Limburg. 
 
FIOD weet dat de Porvincie Limburg weigert Juridisch Correcte te werken.
 

 
--  
 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zus-van-vermoorde-nadia-van-de-ven-wij-laten-een-monster-vrij-dat-gefascineerd-is-door-wapens/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zus-van-vermoorde-nadia-van-de-ven-wij-laten-een-monster-vrij-dat-gefascineerd-is-door-wapens/
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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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