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Geachte heer/mevrouw,
Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw bericht. Mochten wij nog nadere informatie nodig hebben dan nemen
we contact met u op.
De Belastingdienst/FIOD is gebonden aan wetgeving op het gebied van geheimhouding en bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. Daarom is het niet mogelijk om informatie te verstrekken over de afhandeling van uw
melding.

Hoogachtend,
FIOD Haarlem

DictatuurNL, RepubliekNL,
Dictator Markrutte reist over een paar weken naar de USA.
Dictator Trump wil Hollanders straffen met Sancties voor hun relatie met Rusland;
NLers die betrokken zijn bij de NordStream 2 Pipeline worden overladen met sancties.
Bij deze Nordstream in NL zijn betrokken: ALLE Energie-bedrijven van NL + ICT wereld.
Deze Personen & organisaties vormen ook de Elite-moordenaarsclub van NL, die via
Criminele rechters bij het InternationaalStrafhof burgers laten folteren - doden.
Nu vraag IK - IPM van NL per 18nov2016 - af:
'Wil DictatuurNL overeind blijven en de USA-sancties ondergaan.... of komt de Waarheid
over DNL - RepubliekNL op tafel om de Hollandse economie te beschermen'?
Wetende dat het Amerikaanse volk momenteel de nieuwe Fairtrade-USA-Constitution leest,
die ik per decreet heb ingevoerd voor de USA, via massa-moordenaars UNSG-guterres.
Kiest de Elite van NL voor het lijdzaam ondergaan van USA-sancties, zullen
andere VN-lidstaten ook sancties opleggen aan NL, om zo de Hollandse
economie te
kunnen overnemen.
En, dan mag ik niet zeggen dat het Hollandse volk zwakbegaafd is?
FIOD,
Willen jullie DNL of RNL?
Tempo draaien!
De Klassieke Ambtenaren-bureaucratie - onder een Massamoordenaar
Korpsleiding Politie ErikAkerboom -
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geeft DNL kado aan andere VN-lidstaten.
Hoe gaat de Belastingdienst Miljarden-verslinder dit berekenen?
Hoeveel Miljard mogen de leugens over de ICCrechtzaakNL & MH17 nog
kosten?
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
-----------------------------------------------------------------------De Belastingdienst stelt e-mail niet open voor aanvragen, aangiften, bezwaarschriften, verzoeken, klachten,
ingebrekestellingen en soortgelijke formele berichten.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor
de fiscale geheimhoudingsplicht geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te verwijderen
en de afzender te informeren.
The Dutch Tax and Customs Administration does not accept filings, requests, appeals, complaints, notices of default
or similar formal notices, sent by email.
This message is solely intended for the addressee. It may contain information that is confidential and legally
privileged. If you are not the intended recipient please delete this message and notify the sender.
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