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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 29 juli 2018 om 10:55
Aan: media-nl@shell.com
Cc: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, contact@republikeinen.nl, contact@robotics-openletter.eu, meldpunt-
handelsbelemmeringen@minbuza.nl, Info@tln.nl, redactie@tankpro.nl, ambsec.denhaag@esteri.it,
Media@taxjustice.net, media@globalwitness.org, Kofi Annan <media@kofiannanfoundation.org>, media@imf.org, Stop
the War Coalition <info@businessforscotland.co.uk>, Stop the War Coalition <filmunit@met.police.uk>, iac@ieb-ipa.org,
hay.vertretung@eda.admin.ch, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl, emb.hague@mfa.no,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, ambassaden.haag@gov.se, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>,
redactie@zandvoortsecourant.nl, redactie@luchtvaartnieuws.nl, "Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>,
rainer.ohler@airbus.com, media@spacex.com, editor@saharareporters.com, editor@jordantimes.com, editor@cyprus-
mail.com, Edmundo Vega <blacksheepinn@gmail.com>, webmaster@africa-union.org, webmaster@defence.pk,
hadgen@had.gov.hk, contact@aclei.gov.au, CONTACT@theblacksea.eu, conchicago@sre.gob.mx,
consular_epbaj@mrecic.gov.ar, fsb@fsb.ru, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, Landespolizei Liechtenstein
<info@landespolizei.li>, corteidh@corteidh.or.cr, info@mensenrechten.be, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>,
receptie@richardkorver.nl, info@diekstravanderlaan.nl, info@diesekogroup.com, info@ditisamerika.nl

Shell, RepubliekNL, Ambassade, 
 
Directeur Marjan van Loon van Shell Nederland foltert - doodt Burgers voor Politici - Criminele Rechters -
meer... 
 
 
Bestuurders in NL hebben er GEEN Enkel probleem mee om de Koning -  Politici - Criminele Rechters - 
OM - Politie - Defensie - overigen... te assisteren bij het folteren & doden van Burgers in NL en
Wereldwijd. 
 
 
Marjan Van Loon heeft tot op heden geweigerd het volk uit te leggen 
dat Shell al vanaf mei2007 weet dat er tegen NL een InternationaalStrafhof-rechtzaak is
gestart.
 

TheHagueSecurityDelta was opgericht voor deze Lobby-vorm = moord via ICC-
corurptie. 

 
Oorzaak Criminele Vriendjespolitiek tussen Balkenende & co en Hogeraad / OM / Politie/
Advocatenorde / Overigen. 
 
Shell weet ook dat er tegen de Lobbyisten & mediamakers van NL een ICCrechtzaak is gestart,
nu zij DictatuurNLl bouwen... en weigeren het Volk te redden van een leven in DicatuurNL. 
 
 
Bovendien heeft ook Shell de wettelijke plicht om de RepubliekNL uit te voeren.
en mij - de Grondlegger van RepubliekNL - in het openbaar te assisteren hij het herstellen 
van de Rechtstaat NL voor alle Burgers. 
 
Shell weigert Juridisch Correct te werken!
 
Het is hoog tijd om een ICCrechtzaakNL tegen Shell-bestuurders te starten.
 
 
 
Madammeke Marjan van Loon... bewijs dat u niet corrupt bent.
 
Regel dat ik vandaag nog het Arbeidscontract InterimMinisterPresident ontvang
 
.... en dat het volk Verkiezingen krijgt voor de Gekozen Minister President RepubliekNL. 
 
Met een opgeschoonde Rechtspraak - OM - KNAW lobby - overigen.....
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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 - 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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