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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>

Donorregister + Kiesraad verspillen 5 - 10 miljoen euro aan Referendum
Donorwet 
1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 15 mei 2018 om 20:47
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: kiesraad@kiesraad.nl, info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, info@raadslid.nu,
info@detailhandel.nl, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, solliciteren@dsw.nl, iac@ieb-ipa.org, info@sleepwet.nl,
info@legal.nl, info@khn.nl, info@karimaachboun.nl, info@knb.nl, redactie@studenten.net,
redactie@zandvoortsecourant.nl, redactie@balansdigitaal.nl, redactie@luchtvaartnieuws.nl, "Redactie NU.nl"
<redactie@nu.nl>, redactie@passendonderwijs.nl, redactie@eenvandaag.nl, ooggetuige@nos.nl, info@jen-npo.org,
lhv@lhv.nl, spfractie@tweedekamer.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl, Nationaal Ouderenfonds
<pers@ouderenfonds.nl>, gert.riphagen@eerstekamer.nl, pers@fvd.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl, info@pvda.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, bestuur@christenunie.nl, info@zeehaven.nl,
info@marechausseevereniging.nl, info@mariestopes.org, info@wijzijnproud.nl, nvp@psychotherapie.nl,
j.vangog@nvvp.net, j.jongeling@rathenau.nl, info@pvv.nl, Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>, Coöperatie
Laatste Wil <post@laatstewil.nu>, r.buis@verzekeraars.nl, info@fraude.nl, info@donorregister.nl,
hendriks@richardkorver.nl, m.ruperti@drostenvandevijver.nl, info@diekstravanderlaan.nl

FIOD, RepubliekNL, 
 
 
Het Donorwet Referendum = juridisch overbodig. 
 
Het Donorregeister weet dit; de Kiesraad ook.
 
Er ligt een InternationaalStrafhof rechtzaak tegen Koning WA + Parlementsleden + Kiesraad personeel
+ Burgemeesters + Gedeputeerden. 
 
 En tegen de Inspecteur Gezondheidszorg ... en meer personen... 
 
 
D e Donorwet = niet rechtsgeldig en kan door elk Individu die niet gedwongen 

 
wil zijn te handelen in relatie tot Donatie van Lichaam... een Toespraak geven in het
Openbaar...
 
en daarmee de Donorregistratie laten verdwijnen in DictatuurNL. 
 
Personen hoeven niet naar de Rechter = de waarheid in het openbaar is al voldoende om de
Verplichte Donorregistratie te laten verdwijnen. 

 
 
 Het Budget voor campagnes voor / tegen de Donorwet zal ongeveer 2 miljoen euro zijn.

 
Daar bovenop komt een bedrag van ongeveer 100.000 euro per Middengrote Gemeente 
aan kosten vor de uitvoering van het Referendum.
 
Dan kosten de leugens van de Maffia-journalisten werkzijn bij de NPO-NOS ook nog miljoenen. 
 
 Alle leugens + het produceren van een Donorwet door Dictatoren in het parlement 
kost de Belastingbetaler dus 10 miljoen euro.

 
Is weggegooid geld       + de Rechtspraak vindt dit goed... voor behoud van Criminele
rechters  ... 

 
 Ik - IPM - keur de Donorwet niet goed voor RepubliekNL.
 

De Registratie van Donoren = onvolledig.  
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IK - bijvoorbeeld - wil niet gedwongen worden over donorregistratie te praten, 
omdat ik Half in het Unviersum leef.
 
Ik ben niet gelovig in de rol van de kerk, maar ik geloof wel in Moeder Natuur.
 
Ik wil ook niet aan het sterfbed van een persoon - die geen Donor wil zijn - 
gedwongen worden naar Artsen te luisteren die willen snijden. 
 
Ik wil zelf Geen donor zijn + geen Donor-materiaal ontvangen.
Word ik per ambulance het Brandwonden-ziekenhuis ingereden, word ik automatisch 
'gerepareerd met huid van een Donor = pleister tijdens genezingsproces -. 
 
 
Alle keuzes die Ik wel of niet wil maken, worden niet geregistreerd bij het
Donorregister. 
 
Bovendien, ide de Grondwet Republiek NL rechtsgeldig 
 
= Donorregister krijgt een Beschermende Rol bij   Vrijwillige zelfdoding.  
 
 = Persoon die overgaat tot zelfdoding moet dit ZELF melden bij de Donorregistratie.  
 
 

 Doordat de Media 100% Crimineel is.... wordt er dus meer dan 10 miljoen euro verspild aan
 
een overbodig Doorwet Referendum = ook de bureaucratie kosten zijn onrealistisch in DNL
- naast RepubliekNL. 

 
Elk Individu kan Elke Donor Registratie - rechtzaak winnen tegen DNL 

 
= start bij het Folterverdrag + 
 
= voeg kopie ICCrechtzaakNL toe +
 
= voeg Grondwet RepubliekNL toe vanuit ICCrechtzaakNL dossier / 

of vraag een kopie van deze Grondwet & Dossier op bij ICC of Ambassade Portugal
UNSG Guterres.

 
=  laat Donorwet in rechtzaak door rechter vernietigen omdat deze door onze Maffia
Koning Wa is ondertekend,
   terwijl hij vanaf 2juni2014 in de ICC-gevangenis behoort te zitten.
 
= claim een Schadevergoeding voor het verplicht laten Folteren van je lichaam.
 

 
 
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
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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 
 

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
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