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

NOS = fascistische organisatie die Volk Juridisch misleid = Gekozen
Burgemeester NL = rechtsfeit sinds 18nov2016, geregeld via VN. 
1 bericht

desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 17 januari 2018 om 13:37
Aan: ooggetuige@nos.nl
Cc: info@sleepwet.nl, info@banktencate.nl, info@dnb.nl, Info <info@ltonoord.nl>, Werkenbij Defensie
<info@werkenbijdefensie.nl>, werkgeverslijn@awvn.nl, woordvoering@knp.politie.nl, info@detailhandel.nl, Info@tln.nl,
rtlnieuws@rtl.nl, redactie@studenten.net, redactie@buitenhoftv.nl, redactie@passendonderwijs.nl, "Redactie AD.nl"
<internet@ad.nl>, "Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>, redactie@tweakers.net, fox@fox-it.com, info@mendelcollege.nl,
k.vaneerde@minocw.nl, h.hanemaaijer@minez.nl, communicatierijk@minaz.nl, solliciteren@dsw.nl,
j.scherphuis@hetnet.nl, ingrid@wongworks.nl, Gert-Jan van Roosmalen <info@24-drukwerk.nl>, Nationaal
Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, pers@acm.nl, pers@ah.nl, pers@fvd.nl, info@vvd.nl,
info@visserijservicenederland.nl, visa_leg@iranianembassy.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
embacuba@xs4all.nl, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, info@d66.nl, info@burgemeesters.nl,
info@energie-nederland.nl, sp@tweedekamer.nl, pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl,
perscontacten@huurcommissie.nl, secretariaat@vissersbond.nl, info@evofenedex.nl, info@knb.nl, Bruxelas
<bruxelas@mne.pt>, Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>, info@pvda.nl, info@pvv.nl, Schokkend
Groningen <info@schokkend-groningen.nl>, onderwijs@digiloket.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl

Ambassades, RepubliekNL, 

De NOS is een fascistiche organisatie die Democratie & Rechtstaat moedwillig afbreekt
voor prive-corruptie van NOS-personeel. 

In de ICC-Ambassade-lobby DictatuurNL = RepubliekNL is al vanaf 18nov2016 geregeld, via
de VN:

De Gekozen Minister President voor NL
De Gekozen Burgemeester NL
Referendum-recht voor Lokale burger = Opschoon-recht in bureaucratie. 

Elke Burger in NL die de GrondwetRepubliekNL toepast, kan nu bij het Stadhuis een
Referendum
opeisen om de Gekozen Burgemeester op lokaal niveau te regelen.

Koninkrijk NL telt niet meer op dit punt. 
Dit komt doordat Koning WA weigert de Rechtstaat NL te waarborgen voor all burgers,
vanaf 2juni2014. 

De NOS weigert aan het volk uit te leggen dat Holland volgens de Letter van de Wet
een Republiek is met een Nieuwe Grondwet RepubliekNL.

Het parlement beschadigt het volk DIEP en verspilt Miljarden aan het in stand houden
van DictatuurNL - ook als hierdoor de NL-economie via de Ambassade - EU - VN - lobby 
diep beschadigt raakt. 

 NOS / NPO terroriseren de volledige media.
Alleen Google  - en nu Facebook - saboteren mijn Zeer Zware Juridische Waarheid over NL niet. 

Als het volk nu niet het dictatoren-parlement met grote vastberadenheid verwijderd, 
zal de NL-ecnomie wel opnieuw instorten.  

Alle Miljarden die DictatorMarkrutte verspilt, kunnen in de Fairtrade-economie worden
gestopt. 

Ook het Rechtsysteem wordt lichter in gebruik - Probleem oplossend, dankzij het
Arbitrage-rechtsysteem, internationaal,
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--  

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 - 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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