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31 mei 2018 om 07:28
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: recruitment.nl@tatasteel.com, h.hanemaaijer@minez.nl, meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl, Otp
informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, communicatierijk@minaz.nl, info@banktencate.nl,
ambassade.monaco@skynet.be, iac@ieb-ipa.org, info@federatie.nl, info@mkb-amsterdam.nl,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, info@mendelcollege.nl, onderwijs@digiloket.nl,
ondernemingskamer@rechtspraak.nl, j.scherphuis@hetnet.nl, pers@acm.nl, klachtencoordinator@afm.nl,
embacuba@xs4all.nl, emb.hague@mfa.no, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr,
Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, ambassaden.haag@gov.se, Ambassade <info@embassyecuador.eu>, Telejato
<telejato@libero.it>, r.buis@verzekeraars.nl, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, info@dsw.nl, redactie@studenten.net,
info@sleepwet.nl, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, info@njr.nl, knaw@knaw.nl, info@zeehaven.nl,
info@velsen.nl, info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, info@raadslid.nu, walterlennertz@osf.nl,
Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>, post@rijnland.net, Contact <contact@business-humanrights.org>,
contact@republikeinen.nl, fox@fox-it.com
FIOD, RepublieknNL,

De Hollandse Metaalindustrie verspilt miljarden door RepubliekNL overeind te houden.
iIK - kan in mijn eentje alle USA - Importheffingen - minimaliseren.
Maar Holandse bedrijven lobbyen liever met Politici in de EU tegen Wie een ICCrechtzaakNL ligt.

En... de AOW = Basisinkomen in RepubliekNL = alle kostenverspilling in de bureaucratie
verdwijnt.
Het SER & Vakbonden verspillen dus willens & wetens Miljarden euro aan een Niet-Rechtsgeldig AOW
akkoord.
En het herbouwen van de bureaucratie voor deze illegale bureaucratie.
Bovendien heb ik de AOW leeftijd verplicht teruggebracht naar 65, maar mensen mogen langer
werken.

Hollanders functioneren op zwak-begaafd-denkniveau... Het buitenland ziet dit en plundert
NL.
De Nederlanders drinkt liever Koffie samen met Moordenaars - voor het sluiten van
Zakencontracten - ,
dan dat deze monsters worden verwijderd & vervangen door Intelligente Rechtstaat
-bouwers.

Als je de Jaarverslgen van 2007 naast die van 2017 legt,
zie dat NL op alle fronten sterk verzwakt & verkleint is
doordat Balkenden & co .... Rutte & co....
de ICCrechtzaakNL voor de LOL zijn gestart.

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=163b4ab947586568&s
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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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