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Onderwerp:Rutte III blokkeert SleepwetReferendum

Datum:Thu, 12 Oct 2017 17:34:05 +0200

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

Aan:info@sleepwet.nl, redactie@studenten.net, info@njr.nl, redactie@tweakers.net,

fox@fox-it.com, knaw@knaw.nl, kiesraad@kiesraad.nl, washington.field@ic.fbi.gov,

fsb@fsb.ru, nlemb@mofa.gov.sa, press.release@china.org.cn,

austemb_thehague@dfat.gov.au, webmaster@africa-union.org, info@canada.nl,

corteidh@corteidh.or.cr, embjapan@lx.mofa.go.jp, ambassade.monaco@skynet.be

Sleepwet jongeren,

Ga er maar vanuit dat er geen Sleepwet Referendum komt.

Over 3 weken trekt Rutte III de Referendumwet Koninkrijk in..

en kunnen jullie geen Sleepwet Referendum opeisen in het Koninkrijk.

De Kiesraad is 100% dictatuur.

Jullie kunnen wel een Sleepwet Referendum opeisen voor Republiek NL,

maar dit is niet nodig.

Lees de Grondwet Republiek NL... en ontdekt 'dat iedereen alleen mag spioneren

als hij of zij in de rechtzaal kan aantonen dat dit dient om de Fairtrade & Eco -

economie te beschermen'.

Dit is een juridisch slimmigheidje.

Zouden jullie ook eens moeten proberen; juridisch slimme teksten produceren.

O, ik ga echt Alle Besturen van Multinationals in ICC-cel zetten, omdat zij

weigertn het VN Verdrag - Folterverdrag  - Mensenrechtenverdragen uit te voeren...

en het volk in NL te beschermen tegen een leven in Dictatuur NL.

Het bestuur van Tweakers zet ik ook in de ICC-cel;

zij steunen Rutte & co = er zijn geen Goede Hackers meer in NL.

En, zij hebben Rutte & co niet gedwongen een Minister voor ICT te installeren

in het nieuwe Kabinet.

DesireeStokkel

________________________________________________________________________-

Sleepwet jongeren,

Het Regeerakkoord is goedgekeurd.

Wat betekent dit?

Forum voor Democratie fuseert met DictatuurNL.

Baudet liegt totdat hij dood neervalt; Republiek NL is rechtsgeldig.

Republiek NL heeft doelmatig OPRUIM- Referendum-recht voor alle burgers:
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gemeente - provincie - landelijk.

De Individuele burger kan dit wel opeisen, op voorwaarde dat deze burger

Dictatuur NL en Republiek NL  aan het volk uitlegt en juridisch correct uitvoert.

Jullie moeten echt heel veel beter gaan nadenken.

Het feit dat alle machthebbers in NL Markrutte blijven helpen bij moord op burgers

via de Rechtspraak, betekent niet dat deze waarheid nooit op tafel komt.

Media in het buitenland publiceert meer en meer ICC-waarheid = rot.

DesireeStokkel

With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

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
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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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