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+ Politie 
1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 5 juni 2018 om 17:05
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: woordvoering@knp.politie.nl, info@jeugdzorgnederland.nl, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>,
info@diekstravanderlaan.nl, info@sleepwet.nl, info@raadslid.nu, info@njr.nl, lhv@lhv.nl, w.vander.horst@nvz-
ziekenhuizen.nl, info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, Werkenbij Defensie
<info@werkenbijdefensie.nl>, r.buis@verzekeraars.nl, r.j.zee@wxs.nl, Info <info@mboraad.nl>, info@vo-raad.nl,
info@jobmbo.nl, info@johandewittscholengroep.nl, info@marechausseevereniging.nl, bakker@vereniginghogescholen.nl,
pers@beteronderwijsnederland.nl, Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>, onderwijs@digiloket.nl,
Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, rusland <fsb@fsb.ru>, embacuba@xs4all.nl, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, emb.lahaya@maec.es,
bruxelas@mne.pt, iac@ieb-ipa.org, info@mensenrechten.be, hay.vertretung@eda.admin.ch, gremb.hag@mfa.gr,
data@bka.gv.at, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, hague@embassy.mzv.cz, hagueembassy@mfa.gov.cy,
redactie@passendonderwijs.nl, redactie@studenten.net, redactie@balansdigitaal.nl, receptie@nieuwspoort.nl,
redactie@eenvandaag.nl, receptie@groenlinks.nl, info@pvda.nl, walterlennertz@osf.nl, sgp@tweedekamer.nl,
bestuur@christenunie.nl, Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>, pd@un.org

FIOD, DictatorMarkrutte, RepubliekNL, 
 
 
Scholen organiseren terreurtraining om zich voor te bereiden op Amerikaanse toestanden.
 
 
Dit is een Dekmantel voor de Criminele werkwijze van Scholen.
 
Scholen willen dat Politici - Korpsleider Politie - Defensietop - Criminele rechters 
burgers in Nl rechtenloos maken & doden. 
 
Scholen weigeren deze criminelen uit hun arbeidscontract te verwijderen en te eisen
dat er goed functionerende personen werken. 
 
Scholen zijn nu bezig met het starten van:
 

Een Training tegen een Jonge Schutter die de school binnendringt
en leerlingen aanvalt. 
 
De Politie assisteert scholen bij dit toneelstuk. 
 
Een leerling speelt de Agressieve vuurwapen-gevaarlijke schutter. 
 
 

Scholen die hieraan meewerken zet ik in de gevangenis van het internationaalStrafhof. 
 
 
 
--  
 
DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 
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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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