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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 12 juni 2018 om 06:46
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: communicatierijk@minaz.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl,
receptie@nieuwspoort.nl, raad@rvdj.nl, info@raadslid.nu, info@burgemeesters.nl, Werkenbij Defensie
<info@werkenbijdefensie.nl>, eindhoven@sp.nl, Stichting leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>, info@sleepwet.nl,
info@diekstravanderlaan.nl, info@banktencate.nl, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>,
info@bouwendnederland.nl, rtlnieuws@rtl.nl, kiesraad@kiesraad.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>,
rusland <fsb@fsb.ru>, pr@onexim.ru, Press <press@princes-trust.org.uk>, Provincie Noord Holland <post@noord-
holland.nl>, info@fairtrade.nl, info@zeehaven.nl, info@njr.nl, info@wijzijnproud.nl, info@pluimveebedrijfslingerland.nl,
info@boerenzorg.nl, utrecht@sp.nl, hendriks@richardkorver.nl, m.ruperti@drostenvandevijver.nl, info@dsw.nl,
ooggetuige@nos.nl, Follow the Money <info@ftm.nl>, bestuur@christenunie.nl, sgp@tweedekamer.nl, pers@fvd.nl,
pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, info@bewegingdenk.nl, perscontacten@huurcommissie.nl, Nationaal
Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, info@federatie.nl, info@veb.nl, pers@acm.nl, pers@ah.nl,
pers@beteronderwijsnederland.nl, mediarelations@klm.com, info@jobmbo.nl, info@khn.nl, KBO Overijssel <info@kbo-
overijssel.nl>, Schokkend Groningen <info@schokkend-groningen.nl>, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl,
info@vvvterschelling.nl

FIOD, 
 
De Werkwijze van de FIOD in het ICCrechtzaakNL dossier is op zijn zachts gezegd
'manipulatief'. 

 
Crimineel is een beter woord. 
 
De FIOD is nu veranderd in een Lobby-club, en verzuimt de Wettelijke Plicht van
een Politie-eenheid. 
 
De FIOD is nu bezig om alle personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart,
de vrijheid te geven om op een 'Lieve Manier de Politiek te verlaten'. 
 
Dit is een Politieke Manipulatie; geen Juridisch Correct werken. 
 

 
Ik wil op uiterlijk 1 juli2018 het arbeidscontract InterimMinisterPresident hebben.
 

Als ik dit dan nog niet in mijn bezit heb; sluit ik de FIOD internationaal 
 
... tot aan de dag ... dat ik wel het Arbeidscontract MinisterPresident heb, 
inclusief uitbetaling van salaris   vanaf 18nov2016. 

 
 
Ik wil Verkiezingen Gekozen Minister President op Dinsdag 18
September2018.
 
 
Dan zijn wij 19 September2018... van een groot deel 
Slopende corruptie / chantage af
in de Hollandse bureaucratie. 
 
 
Het risico op een nieuwe financiële crisis in NL is dan veel kleiner.
 
--  
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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/

 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
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