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Onderwerp:AFM helpt Markrutte bij Moord Incasso leugens Grondwet Republiek NL

Datum:Tue, 17 Oct 2017 12:19:54 +0200

Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>

Aan:klachtencoordinator@afm.nl, fsb@fsb.ru, washington.field@ic.fbi.gov,

press.release@china.org.cn, webmaster@africa-union.org,

webmaster@indianembassy.nl, press.office@consilium.europa.eu,

ambassade.monaco@skynet.be, ceu@gov.scot, info@shetland.gov.uk,

info@socialentrepreneurs.ie, press@princes-trust.org.uk, info@ottawapolice.ca,

dccbanditismo@pj.pt, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, archivio.denhaag@esteri.it

AFM,

https://www.youtube.com/watch?v=ykxpbwhegEk&feature=youtu.be

De AFM is een criminale organisatie met juridisch aantoonbaar crimineel personeel.

AFM helpt Markrutte bij moord op burgers.

AFM heeft de plicht om aan het volk uit te leggen dat Koning WA weigert de

Rechtstaat voor alle burgers te waarborgen, terwijl hij de wetten ondertekend.

Er ligt een ICC rechtzaak tegen NL - Koning - Lobby - Mediamakers.

AFM heeft de plicht aan het volk te bewijzen dat Nl per 18nov2016 een Republiek

is met een nieuwe RepubliekGrondwet...die individuele burgers beschermt tegen machtsmisbruik.

Wat kan ik doen, nu de Elite weigert de Rechtstaat overeind te houden...

\en ook mij - als MinisterPresident van NL probeert te doden?

Alle landen die geen lid zijn van het ICC.... gaan er vanuit dat onder Rutte III

het parlement - lobby - bedrijven een Monopolie-land van Holland maken.

Een kleine zeer gewelddadige groep machthebbers houdt de burger op grote afstand...

en verrijkt zichzelf ten koste van het volk.  In de rol van een Monopolist.

Hollanders in het buitenland worden dus gecontroleerd op het uitbouwen van Dictatuur NL op

buitenlands grondgebied.

AFM adviezen zijn 100% waardeloos.

With regards,

DesireeStokkel
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2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter van de wet ben ik InterimMinisterPresident van

Nederland

sinds 18november2016.

Ik bewijs dat de Rechtspraak  - Parlement - Koningshuis gezamenlijk

burgers folteren - doden.

Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL ingevoerd.

Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident niet met geweld

op,

nu ik geen burgeroorlog in EU wil.

Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement & Lobby steunen

criminelen.

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet -

Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden

van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs

aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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