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FIOD neemt ICCrechtzaak NL over = Legal wordt crimineel Fwd: Wij kunnen niets
met deze informatie
1 bericht
desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>
17 mei 2018 om 13:25
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: info@banktencate.nl, info@legal.nl, info@diekstravanderlaan.nl, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>,
info@detailhandel.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, info@knb.nl,
redactie@studenten.net, hendriks@richardkorver.nl, Ecrime@politie.nl, embacuba@xs4all.nl, emb.hague@mfa.no,
r.buis@verzekeraars.nl, info@brandweeraa.nl, youngstartup@vps-nl.com, bruxelas@mne.pt, klantenservice@beslist.nl,
receptie@nieuwspoort.nl, ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl, pr@onexim.ru, pressa@sobchakprotivvseh.ru,
Department of Jobs Enterprise and Innovation DJEI <press.office@djei.ie>, ceu@gov.scot, solliciteren@dsw.nl,
info@matafbouw.nl, info@marechausseevereniging.nl, fox@fox-it.com, filmunit@met.police.uk, onderwijs@digiloket.nl,
armeewaffen@vtg.admin.ch
FIOD, Ambassades,
Plotseling kan www.legal.nl niets met mijn informatie.
Vreemd.
Dit is dus een criminele organisatie die Contracten voor Bedrijven bouwt & verkoopt,
maar weigert de Grondwet - VN-Verdrag - mensenrechtenverdragen uit te voeren.
Nu de FIOD het ICCrechtzaakNL dossier in haar macht heeft,
sluit www.legal.nl zich af van wettelijke plichten.

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Wij kunnen niets met deze informatie
Datum:Thu, 17 May 2018 10:14:12 +0200
Van:mr. Pablo van Klinken <info@legal.nl>
Organisatie:Justitia Omnibus B.V.
Aan:destokkel@republiek18nov2016.nl

-Met vriendelijke groeten,
mr. Pablo van Klinken
(uitgever)
Justitia Omnibus: recht voor allen maakt het recht weer toegankelijk via
www.overeenkomsten.nl, www.legal.nl en DoeHetZelfNotaris.nl.
Archangelkade 17B
1013 BE Amsterdam
T: 020 2610018
E: p.van.klinken@justitiaomnibus.nl

-DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal-nh
0238887862 Phonetap

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=l6HChIyDZcI.nl.&cbl=gmail_fe_180506.06_p7&view=pt&search=sent&th=1636dd8fdbadf759&siml
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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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