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1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 20 juni 2018 om 08:32
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: info@brandweeraa.nl, info@ambulancezorg.nl, woordvoering@knp.politie.nl, info@dsw.nl, Provincie Noord Holland
<post@noord-holland.nl>, info@raadslid.nu, info@diekstravanderlaan.nl, info@mv-advocaten.nl,
hendriks@richardkorver.nl, info@jobmbo.nl, info@sleepwet.nl, info@stadgenoot.nl, redactie@studenten.net,
redactie@luchtvaartnieuws.nl, redactie@passendonderwijs.nl, redactie@tweakers.net, Follow the Money <info@ftm.nl>,
info@tdnl.nl, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, m.ruperti@drostenvandevijver.nl, embacuba@xs4all.nl,
iac@ieb-ipa.org, filmunit@met.police.uk, rusland <fsb@fsb.ru>, pr@onexim.ru, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, bruxelas@mne.pt, Danielle van den Eeckhout
<info@sire.nl>, info@boerenzorg.nl, info@dressforsuccess.nl, ambassaden.haag@gov.se, emb.hague@mfa.no,
Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, Info <info@shetland.gov.uk>, info@derrystrabane.com, info@mensenrechten.be,
sjoerd@puurflow.nl, haaamb@um.dk, kapo@kapo.ee, visa_leg@iranianembassy.nl, malaysia@euronet.nl,
singemb_bru@mfa.sg, brianwolfepi@wolfesinvestigations.com, contact@republikeinen.nl, contact@robotics-
openletter.eu, Contact <contact@business-humanrights.org>, consular_epbaj@mrecic.gov.ar, contact@independent.ie,
media@globalwitness.org, Media@taxjustice.net, info@taxeco.nl, editor@jordantimes.com, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>

The NL- Maffia parliament closes down Prisons 
 

= Illegal , because onnly IPM Desiree....   may decide on this matter
 
= Murderderweapon in the hands of politicians DNL
 
= NL-politicians want the People to be attacked / killed by Criminals = FUN-killings.

 
 
 
FIOD, Embassy, 
 
 
 
FIOD, 

 
IK ben de enige echte Minister President in
NL; 
ik eis dat het huidige aantal Gevangenissen
in Nederland openblijft... tot na de
Verkiezingen Gekozen Minister President. 
 

Het is aan het volk om in Republiek NL te bepalen hoeveel
Gevangenissen de Republiek
nodig heeft, in het jaar 2020.

 
 

De Arbitrage-rechtbank + Grondwet-rechtbank moeten starten 
met 365 Dagen Taakstraf onder Electronisch Toezicht bij een
Bijstandsinkomen.
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Dictator Dekker  & Co sluiten cellen omdat zij het leuk vinden 

'het Volk op te jaren en laten doden door Criminelen'. 
 
Holland heeft een Psychopaten-parlement...dat in de Corrupte-media een manipulatie
neerlegt:
 
 

Er wordt een standaard leugenverhaal gebracht over Veiligheid, terwijl
 
achter de schermen het Moordenaars-middel in handen van Politici wordt versterkt.
 
 
 
Dit Moordenaarsmiddel 
 

= ICC-lobby
 
= Slechte Advocatuur
 
= Moordenaars Reinier van Zutphen als Ombudsman
 
= Docenten krijgen Salarisverhoging in ruil voor handhaven Maffia-koning DNL
 
= Zielige verhalen over Politie, terwijl de problemen wel opgelost kunnen
worden.... Deels door ICC-leugens te stoppen.
 
= Moedwillige Geldverspilling aan ICC-rechtzaak-NL, met als doel het Volk onder
de duim te houden
 
= Slecht Onderwijs;  de echte Juridische waarheid leren studenten niet = zij
staan zwak in Contracten, internationaal
 
= Vrijlaten van TBS-ers als afleidingsmanoeavre in de media, voor het
intensiveren van Moord op burgers. 
 
= reclassering werkt voor DNL en is tegen Nationale Veiligheid voor het Volk.
 
= Zorgbesturen zitten vol met vluchtende politici die allang in de ICC-cel hadden
moeten zitten.
 
= Jeugdzorg bestuur werkt voor DNL + Maffia-koningin + Dictator
Kinderombudsman....
 
 
 
 
 

 
Geld is geen argument om Gevangenissen te sluiten

 
Het draaiende houden van de ICCrechtzaakNL kost de Belastingbetaler miljarden, per
jaar. 
 
Dit geld kan geinvesteerd worden in de betere uitvoering van het Recht voor het Volk. 
 
 
Ook wil ik niet dat Politie - Brandweer - Ambulance te lange aanrij-tijden
krijgen. 
 
Politie die tijd / geld moet verspillen aan het rondrijden van Criminelen tussen
Gevangenissen,
verspilt HR & Geld. 
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Verzoekje aan de Advocaat van Motorclubs, 
 
 
De NOS - NPO bestaan dankzij Belastinggeld en zijn crimineler dan alle Motorsclubs in NL
tesamen. 
 

NOS - Rechtspraak - Politie - OM - Maffia Koning - Parlement brouwen samen verhalen
om de ICCrechtzaakNL te verbergen voor het volk = Vogelvrije Moordenaar zijn. 
 
 
Het is hoog tijd die iemand het Lef heeft om een Rechtzaak tegen de NOS - NPO te starten
als zijnde Criminele Organisaties. 
 
Er ligt een ICCrechtzaak tegen Media-makers, voor het Volk dwingen te leven in DictatuurNL...
plus negeren RepubliekNL. 
 
 
O, de Leden van de Motorclubs weten wie ik ben.... Vallen mij niet lastig. 
 
Ik kan ze ook vragen '3 maanden rustig te blijven'voor het invoeren van RepubliekNL 
+ Verkiezingen Gekozen Minister President'= zij weten dat ik eerlijk ben. 
 
 
O... Enne... Geen Belasting meer betalen in Dictatuur NL 
 

= Misdrijf 
 
= 82.000 euro boete voor Financieren  Maffia-Koning & Co. 

 
 
 
 
--  
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/

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
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afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
 

mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl

