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1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 7 september 2018 om 07:47
Aan: infotheek@bvi.nl
Cc: pers@prinsesmaximacentrum.nl, info@dsw.nl, info@diekstravanderlaan.nl, receptie@richardkorver.nl,
ooggetuige@nos.nl, s.biemans@vumc.nl, secretariaat@stichtingdoorgang.nl, secretariaat@hematon.nl, info@c8claim.nl,
Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, rechtsmedizin@medizin.uni-leipzig.de,
rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb.hague@mfa.no, info@njr.nl,
info@jeugdzorgnederland.nl, info@wijzijnproud.nl, asbestslachtoffers@hetnet.nl, info@belangengroepmen.nl, iac@ieb-
ipa.org, info@cmp-vlaanderen.be, info@nza.nl, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, info@mensenrechten.be,
myloma@myeloma.org.uk, borstkankervereniging@wirehub.nl, info@crohn-colitis.nl, ambsec.denhaag@esteri.it,
amb.equateur@skynet.be, amsterdam@fvd.nl, amsterdam@sp.nl, info@raadslid.nu, Provincie Noord Holland
<post@noord-holland.nl>, Medicijngebruik <info@medicijngebruik.nl>, pers@beteronderwijsnederland.nl, pers@acm.nl,
persvoorlichting@knmp.nl, lhv@lhv.nl, frank.bartelds@uwv.nl, fsb@fsb.ru, hay.vertretung@eda.admin.ch,
data@bka.gv.at, info@marechausseevereniging.nl, mission.hague@mofa.gov.bd, corteidh@corteidh.or.cr,
hoc@indembassy.be, kiesraad@kiesraad.nl, fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl

Patienten, Ambassade, 
 
Patienten, jullie leven is niet in veilige handen in het AMC.
 
Er ligt een InternationaalStrafhof-rechtzaak tegen Politici & Koning.
 

Alle politici onder Balkenden & rutte, voor het organiseren van Moord op Burgers in NL. 
 
Tegen Criminele Rechters - Politie top - Defensie top - Inspecteur Gezondheidzorg -
Wouterbos VU Amsterdam + meer.... 
 
 

Alle politici tegen wie een ICCrechtzaak ligt, krijgen momenteel een 
arbeidscontract in de Zorgsector. 
 
Het leven van de patient = niet meer veilig bij Arts of Zorgbestuur. 
 
 
Oud-Minister Ronald Plasterk gaat Kankermedicijnen verpersoonlijken. 
 

Plasterk gaat Burgers op Verzoek doden... . 
 

 
Patientenvereniging & Stichting Medicijngebruik assisteren Personen tegen 
wie een ICCrechtzaak ligt voor Oorlogsmisdaden op de lichamen van de Nederlanders, 
ook graag bij moord.
 
Voor patienten: 
Bewijs ICCdossier op mijn websites. 
 
 
Wat kan ik doen?  
Ik ben formeel de enige MinisterPresident van NL, geregeld via de VN. 
 

Markrutte & Koning wilen aan de macht blijven om burgers te doden; samen met 
'vrienden'. 

 
 
Ik kan nieuwe Verkiezingen voor de Gekozen MP uitschrijven 
+ RepubliekNL in werking stellen voor Alle burgers.   
 
Nu draait RepubliekNL alleen in de Ambassade-ICC-parlement lobby. 
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Grondwet RepubliekNL geeft Kankerpatienten veel meer Recht op Recht,
in het nieuwe Arbitrage-rechtbank systeem. Het is Recht = Transparanter in RepubliekNL. 
 
--  
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 
 
 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
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