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17 juli 2018 om 14:29
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, Washington
field <washington.field@ic.fbi.gov>, embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, emb.lahaya@maec.es,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb.hague@mfa.no, emb_nl@mfa.gov.ua, pd@un.org, info@banktencate.nl,
info@veb.nl, info@federatie.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, info@dsw.nl,
info@diekstravanderlaan.nl, e.thomas@tdnl.nl, w.geertsen@vandijkadvocaten.com, Info@tln.nl, info@sleepwet.nl,
redactie@zandvoortsecourant.nl, redactie@passendonderwijs.nl, redactie@luchtvaartnieuws.nl, redactie@tweakers.net,
"Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>, receptie@nieuwspoort.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl,
receptie@richardkorver.nl, recruitment.nl@tatasteel.com, ambsec.denhaag@esteri.it, amsterdam@om.nl,
info@rijksrecherche.nl, info@diesekogroup.com, info@ditisamerika.nl, info@enzazaden.nl, info@mkbdenhaag.nl,
Ecrime@politie.nl, info@raadslid.nu, info@vvvterschelling.nl, press@theoceancleanup.com, communicatie@nhg.nl,
contact@republikeinen.nl, contact@robotics-openletter.eu, Contact <contact@business-humanrights.org>,
consular_epbaj@mrecic.gov.ar, info@tammeling.nl, info@taxeco.nl, info@giethoornonderneemt.nl,
rainer.ohler@airbus.com, info@mensenrechten.be, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, Medicijngebruik
<info@medicijngebruik.nl>, info@mv-advocaten.nl
RepubliekNL,
Markrutte wil dat de FIOD / Belastingdienst NL internationaal bekend staan als zijnde
100% corrupt.
Dictator Rutte & co weigeren Juridisch correct te werken in de relatie
Stokkel - ICC- FIOD - VN - EU.

Hij negeert de VN-FIOD- ICC - Ambassade- brieven.

Ambassades negeren deze brieven niet!

Zeker niet in samenhang met het ICC.
Klaarblijkelijk denkt Rutte:
'Het zal zo'n vaart niet lopen; de FIOD is in RepubliekNL wel een betrouwbaar instituut'.
DE FIOD is internationaal alleen een betrouwbaar Instituut als het
Volk van de de Gekozen Minister President krijgt + Gekozen Burgemeesters in
RepubliekNL.
En, als ik het Arbeidscontract IPM heb + salaris + schoonmaakt actie ICC.

Domme Ondernemers NL
De Hollandse Ondernemer denkt slim te zijn door DictatuurNL gaande te houden
naast RepubliekNL.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=BCEhIuEoLgk.nl.&cbl=gmail_fe_180711.12_p1&view=pt&search=sent&th=164a83…
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Dit is het allerdomste wat de Hollander kan doen; het buitenland is vele malen groter
& machtiger dan NL.
Het is niet zo dat de Hollandse Ondernemer 'ongestraft wegkomt met
Belastingfraude / FIOD fraude'; het bedrijf gaat wel failliet.

Bovendien wordt nu op grote schaal zichtbaar 'welke besturen DictatuurNL bouwen
voor welke Corruptie-doelen'. Ook dit leidt tot faillissementen in NL.
En tot moord.
Werkwijze FIOD -directie = Schande NL.
Als de FIOD niet deugt, deugen het AFM - ACM - Rechtspraak - AdvocatuurOM - Politie - Defensie ook niet.
En dat doen zij ook niet = elk instituut ventileert 'wij hebben Vrijheid tot Moord'.
Wat nu?
Holland vervalt in openlijke corruptie = Kogels vliegen rond je oren.
Of doden je.

-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
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=BCEhIuEoLgk.nl.&cbl=gmail_fe_180711.12_p1&view=pt&search=sent&th=164a83…
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afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=BCEhIuEoLgk.nl.&cbl=gmail_fe_180711.12_p1&view=pt&search=sent&th=164a83…
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