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Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: pers@acm.nl, klachtencoordinator@afm.nl, info@banktencate.nl, contact@republikeinen.nl, contact@roboticsopenletter.eu, consumenten@kifid.nl, info@mkbdenhaag.nl, info@fairtrade.nl, info@pluimveebedrijfslingerland.nl, KBO
Overijssel <info@kbo-overijssel.nl>, Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>, post@rijnland.net,
info@donorregister.nl, j.jongeling@rathenau.nl, RIVMnl <info@rivm.nl>, info@raadslid.nu, Medicijngebruik
<info@medicijngebruik.nl>, info@metaalunie.nl, r.buis@verzekeraars.nl, ingrid@wongworks.nl, info@matafbouw.nl,
pers@ah.nl, pers@beteronderwijsnederland.nl, perscontacten@huurcommissie.nl, zuidholland@pzh.nl, ZuivelOnline
<info@nzo.nl>, info@enzazaden.nl, receptie@nieuwspoort.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl, w.vander.horst@nvzziekenhuizen.nl, info@dsw.nl, info@diekstravanderlaan.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@mv-advocaten.nl,
info@knb.nl, Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, question_sesc@fsa.go.jp, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl, iac@ieb-ipa.org, info@sleepwet.nl, redactie@studenten.net,
redactie@balansdigitaal.nl, info@ovzandvoort.nl, info@ovijmond.nl, bestuur@piushavenwerkt.nl, Sanne van Galen
<communicatie@rover.nl>, info@federatie.nl, info@boerenzorg.nl, hadgen@had.gov.hk, info@atlas-movers.nl, Anky van
Grunsven <info@anky.nl>, bakker@vereniginghogescholen.nl, info@mensenrechten.be
FIOD, RepubliekNL, Japan, Ambassade,
Japan heeft een bureau dat gespecialiseerd is in het analyseren / bewaken
van de Markt voor het volk van Japan.
https://www.fsa.go.jp/sesc/english/news/others/20170120-1.pdf
https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2017/2017/20171114-1/01_en.pdf
Het investeringsklimaat = nationaal gestroomlijnd in Japan.

IK - IPM DésiréeStokkel - wil dit OOK voor Republiek Holland.
Het nieuwe RNL Belasting-systeem maakt dit mogelijk,
vooral ook door het Arbitrage-rechtsysteem + EU-future-proof-treaty = NO BREXIT needed.
Ook voor de Orgaanhandel....
Laten wij even eerlijk zijn:
'DNL heeft veel kapsonis, maar de Politieke Toekomst bouwen ...bestaat niet....
op het Grondgebied van het Koninkrijk'.
Dus ligt onze Commerciële Zorg open voor DNA-manipulatie van het
Hollandse Menselijk Lichaam'.

Wij hebben de Elite-moordenaarsclubs: CPB - CBS - AFM - ACM
De AlgemeneRekenkamer 'doet het nog het best in Holland'.
Japan = welvarender & machtiger doordat de Japaners wel in GESTRUCTUREERDE volk
WERKEN.
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De Mens werkt met de Systemen.

In NL werkt de Elite-moordenaarsclub met 1 Systeem = 'iedereen PLAT Leggen &
UITschakelen'.
Oké, op wat 'vriendjes' na... die DNL overeind moeten houden....
Holland staat overal voor LUL. 'Het land der Dombo's '.

DictatorMarkrutte = belachelijk gemaakt op het WitteHuis door Trump en in USA-media.
Fanfare-gedrag van Rutte + weinig woorden +
'hij zal wel een MinisterPresident zijn... ergens in Koninkrijk NL... Of zo...'.
-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/
https://www.mequhi.com
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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