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

Donorwet = niet rechtsgeldig door ICCrechtzaakNL 
1 bericht

desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 13 februari 2018 om 16:50
Aan: info@donorregister.nl
Cc: solliciteren@dsw.nl, info@nza.nl, receptie@nieuwspoort.nl, redactie@studenten.net, redactie@buitenhoftv.nl,
ooggetuige@nos.nl, "Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru,
Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl,
emb_nl@mfa.gov.ua, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb.hague@mfa.no, Bruxelas <bruxelas@mne.pt>,
armeewaffen@vtg.admin.ch, archivio.denhaag@esteri.it, iac@ieb-ipa.org, Telejato <telejato@libero.it>, Otp
informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, info@mendelcollege.nl, info@njr.nl, info@wijzijnproud.nl,
info@diekstravanderlaan.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@safecommunitiesportugal.com, Michael Efler <info@mehr-
demokratie.de>, bestuur@christenunie.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, info@burgemeesters.nl,
info@raadslid.nu, info@wethoudersvereniging.nl, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, j.jongeling@rathenau.nl,
bureau@nationaleombudsman.nl, secretariaat@antoinebodar.nl, media.helpline@austrade.gov.au, Media
<media@aclu.org>, Kofi Annan <media@kofiannanfoundation.org>, info@buurtzorgnederland.com, info@nvve.nl,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, info@detailhandel.nl, Werkenbij Defensie
<info@werkenbijdefensie.nl>, ceu@gov.scot, SupremeCourt@courts.ie, corteidh@corteidh.or.cr, info@ficqadvocaten.nl,
servicedesk@protestantsekerk.nl, info@sleepwet.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, OudersNL
<info@ouders.nl>, redactie@passendonderwijs.nl, webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl

 Donor-registratie, DSW, Rechtspraak, Ambassades, RepubliekNL, 

De Donorwet  die vandaag 13feb2018 is aangenomen door Parlement Rutte = niet
rechtsgeldig. 

Elk persoon die NIET geregistreerd wil zijn bij het Donor-register, 
kan naar de rechter stappen en eisen dat de Wet wordt vernietigd. 

Er ligt een ICCrechtzaakNL tegen Koning WA per 2 juni2014.
Hij kan de Donorwet dus niet ondertekenen, nu hij een dictator is die burgers laat folteren /
vermoorden.

 Ik - InterimMinisterPresident RepubliekNL per 18nov2016 - ben niet van plan 
om deze Donorwet wel te ondertekenen.

Ik vind dat mensen zelfs niet gedwongen mogen worden tot gesprekken over Orgaan-donatie.
De Handel is belangrijker dan de Galaxy-krachten zijn... en dit vind ik FOUT. 

--  

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 -
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Gemeente - Provinvicie 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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