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FIOD, Statengeneraal,
Markrutte breekt Bedrijven af voor behoud van de Koninklijke Maffia & Elite
aan de macht te houden in Holland.
De EU weigert Juridische Stappen tegen Trump te nemen - nu hij eenzijdig
een contract met Iran verbreekt. Contract-breuk.
Dit doen zij omdat zij de Vrijheid tot Moord willen blijven behouden.
Via het ICC.
Het feit dat Bedrijven nu Miljarden Euro's Schade lijden, interesseert hen niets.

De Terroristen - Criminelen zien dit;
ook zij gaan nu elk contract verbreken voor Vrijheid tot Moord.
Het feit dat de EU samen met Iran een nieuw Nuclear Contract opstelt,
verandert hieraan niets. Ht is en blijft Contract-breuk.
De FIOD verliest macht... doordat DictatuurNL niet wordt gestopt.
De NL -politie & Defensie 'staan al jaren lang internationaal voor gek'.
IK - IPM- geef opdracht aan het Bedrijfsleven voor 'Business as ussual' in relatie tot
de Trump-Iran criminaliteit; wat ook wel zeker zal plaatsvinden.
Maar zonder rechtzaken tegen Trump, bewijst het Bedrijfsleven
de Vrijheid voor Moord belangrijker te vinden dan een gang naar de Rechtbank voor
Rechtvaardigheid.
Holland verliest zeker 1 Miljard euro...aan Handel met Iran - ook via andere landen -,
doordat Koning WA aan de macht wordt gehouden.

Het zal mij dus niets verbazen als Terroristen weer nieuwe conflicthaarden starten, voor de LOL.
De Syrie- en Yemen oorlogen zijn gestart voor de LOL.

Politici zijn hele Kinderachtige Mensen.
Ik zie graag dat de FIOD 'Juridisch Zakelijk opereert'.
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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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