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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 28 mei 2018 om 10:06
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: communicatierijk@minaz.nl, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>, info@jeugdzorgnederland.nl,
woordvoering@knp.politie.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, info@rijksrecherche.nl

FIOD, 
 
De Reclassering van Nederland moet eerst even naar zichzelf kijken
voordat zij Heilig boontje spelen.. en stellen:
 

'Wij willen geen personen helpen die ons bedreigen'. 
 
De Reclassering bouwt actief - en zonder enige vorm van Schaamte - Moord op burgers in
NL,
samen met dictator Markrutte & co. 
 

De Reclassering heeft een taak in RepubliekNL 
 

= 365 Dagen taakstraf + Taakstraf-arbeidsconstracten realiseren.
 
Het enige wat de Reclassering doet is Lobbyen voor Prive-vrijheid voor Corruptie & Moord
van 
eigen personeel. 
 
Dit geldt ook voor Jeugdzorg = zij weten dat Koningin Maxima moedwillig de Moord op de
12-jarige AnassAouragh in de doofpot heeft gestopt... en toch maken zij haar tot Heldin
binnen Jeugdzorg.
 
De Kinderombudsman stopt ook Moord op Kinderen in de doofpot. 
 
 
 
Dit is de Duivel vragen agressiever te worden. 
 
 
 De werkwijze van de FIOD rond het ICCrechtzaakNL dossier is niet intelligent genoeg;
criminelen weten nu al dat jullie te langzaam zijn.  
 
 
 
 
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



28-5-2018 Gmail - FIOD: Reclassering = DNL = criminelen worden agressief = eigen schuld

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=eXzQUY_vs04.nl.&cbl=gmail_fe_180516.06_p8&view=pt&search=sent&th=163a5c9120528de0&s

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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