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Geen Schadeclaim Space-oorlog voor Organisaties & Personen tegen wie ICCrechtzaak is
gestart
1 bericht
desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>
20 september 2018 om 08:27
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: info@mkb-amsterdam.nl, Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>, contact@republikeinen.nl,
contact@robotics-openletter.eu, pers@beteronderwijsnederland.nl, perscontacten@huurcommissie.nl, Werkenbij
Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, Info@tln.nl, Info <info@ltonoord.nl>, info@knb.nl, info@diekstravanderlaan.nl,
info@raadslid.nu, ZuivelOnline <info@nzo.nl>, zuidholland@pzh.nl, info@dsw.nl, bureau@nationaleombudsman.nl,
receptie@richardkorver.nl, raad@rvdj.nl, woordvoering@knp.politie.nl, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl,
meldpunt@igj.nl, recruitment.nl@tatasteel.com, pers@ah.nl, Info <info@anvr.nl>, info@anbo.nl, OudersNL
<info@ouders.nl>, boink@boink.info, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, info@dnb.nl, info@hcss.nl,
onderwijs@digiloket.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl, OndernemersVereniging Ferdinand Bolstraat
<ovfbol@gmail.com>, info@talpa.tv, apeldoorn@vanbruggen.nl, knaw@knaw.nl, info@mv-advocaten.nl,
info@advocatenorde.nl, info@vvvterschelling.nl, info@vvd.nl, info@njr.nl, pers@fvd.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, bestuur@christenunie.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl,
ledenadmin@50pluspartij.nl, spfractie@tweedekamer.nl, eupress@tesla.com, donateurs@fondsslachtofferhulp.nl
Nederland, Ambassade,
Organisaties & Personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart,
kunnen géén Schadeclaim ontvangen voor ICT-schade of Brandwonden...
veroorzaakt door de Space-oorlog.
Omdat deze organisaties & Personen er zelf voor gekozen hebben
deze Space-oorlog te ontwerpen en in produktie te brengen.
Komende maand zal in Hoog Tempo
de Zwak-begaafde Criminele Kapsonis
uit de NL- Elite worden geslagen.
Na ruim 11 jaar Burgers folteren - moorden,
mogelijk dankzij Rechtspraak - OM Politie - Defensie - HCSS corruptie & lobby....
wordt helder dat het juist
deze Criminele Mentaliteit van machthebbers is....
waardoor zij nu in de Space-oorlog
géén Schadeclaim kunnen indienen.

Hoe Rechtspositie voor Schadeclaim Space-oorlog herstellen?
De FIOD had dit moeten doen voor behoud van de Rechtstaat NL, voor het Volk.
De FIOD heeft internationaal helder gemaakt dat zij willen dat NL een
Dictatuur is, waarin de Elite de Vrijheid tot Moord heeft... en moet behouden.
Op het internet...
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/fiodonderzoek15mei2018iccrecht
zaaknlcriminelenvnambassade.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/fiodiccrechtzaakbelastingdirectiefemkehalsemanosnpo.pdf
Elke Organisatie & Persoon tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart,
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=53c73868da&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-5411880234342900172%7Cmsg-a%3Ar-533586…
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kan mij persoonlijk een Schikking & Schadevergoeding aanbieden.
Dit is:
Een brief van de Individu tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart.
Met verontschuldigingen voor het niet herstellen van de Rechtstaat NL.
Schadevergoeding = 15.600 euro.
Deze brief moet ook worden geadresseerd aan de FIOD - MinAz DictatorMarkrutte &
Koning WA - ICC.
Ik zal op grond van deze brief antwoorden + bankrekening nummer verstrekken.
Pas nadat de Schade-vergoeding op mijn bankrekening staat,
is de Individu gerehabiliteerd.
Daarna kan deze persoon wel een Schadeclaim Space-oorlog indienen,
bij Ambassades; zoals staat beschreven in Anti-Fire-Treaty op www.mequhi.com
Een Organisatie mag een overzicht aanbieden van alle Individuen die werken voor
deze Organisatie en tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart.
De Organisatie mag een Namenlijst & een gecumuleerd Schadevergoeding-bedrag
aanbieden.

De Elite die denkt 'leuk' te zijn... en de ICCrechtzaakNL gaande te houden,
versterken de Space-oorlog in NL.
VN-lidstaten zullen de Hollandse satellieten slopen.
-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://mail.google.com/mail/u/0?ik=53c73868da&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-5411880234342900172%7Cmsg-a%3Ar-533586…
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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

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=53c73868da&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-5411880234342900172%7Cmsg-a%3Ar-533586…
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