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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 2 juli 2018 om 10:33
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: info@donorregister.nl, vragen@transplantatiestichting.nl, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>,
info@mensenrechten.be, Medicijngebruik <info@medicijngebruik.nl>, info@c8claim.nl, Info <info@shetland.gov.uk>,
info@sleepwet.nl, info@njr.nl, amsterdam@fvd.nl, d66@amsterdam.nl, receptie@nieuwspoort.nl, receptie@groenlinks.nl,
Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, emb.hague@mfa.no, embacuba@xs4all.nl, embassy.thehague@mfa.gov.tr,
Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, ambsec.denhaag@esteri.it, ambassaden.haag@gov.se, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, rusland <fsb@fsb.ru>, pr@onexim.ru, Department of Jobs Enterprise and Innovation DJEI
<press.office@djei.ie>, Danielle van den Eeckhout <info@sire.nl>, den-haag-ob@bmeia.gv.at, hadgen@had.gov.hk,
hay.vertretung@eda.admin.ch, hagueembassy@mfa.gov.cy, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, hague@embassy.mzv.cz,
Hague.Info@mfat.govt.nz, iac@ieb-ipa.org, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, info@dsw.nl,
info@diekstravanderlaan.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@mv-advocaten.nl, info@marechausseevereniging.nl,
mediarelations@klm.com, visa_leg@iranianembassy.nl, ukinnl@fco.gov.uk, Info@tln.nl, info@ambulancezorg.nl,
info@brandweeraa.nl, redactie@balansdigitaal.nl, redactie@passendonderwijs.nl, klantenservice@beslist.nl,
Klantenservice Boompsychologie <klantenservice@boompsychologie.nl>, manuscripten@uitgeverijbalans.nl,
info@raadslid.nu, contact@republikeinen.nl, contact@robotics-openletter.eu, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>,
info@nvve.nl

Donorregister, Transplantatiestichting, FIOD, Ambassades, 
 
Aanvankelijk leek het Donorregister het juridisch bewijs dat de Koning - Politici- Criminele
rechters
in NL burgers folteren om te doden, juridisch correct te verwerken. 
 

Het Donorregister leek even de DictatuurNL opzij te schuiven.
En RNL te bouwen.
Maar dit is geschiedenis. 
 

 
Het Donorregisters steunt Parlementsleden die Burgers doden. 
Terwijl ook het Bedrijfsleven een spelletje maakt van de corruptie in DictatuurNL.
 

Ik weet niet wat het Donorregister als beloning ontvangt voor het Draaiende houden van DNL,
maar ik weet wel dat dit resulteert in Onnodige Doden binnen de Zorg en in de Samenleving. 
 
Ik kan elk moment worden gedood - door Hollanders en niet door Arabieren -.
 
Zorgbestuurders zijn massaal 100% corrupt = Politici e.a. tegen wie een ICCrechtzaakNL
is gestart... worden Zorgbestuurder. 
 
De Zorg is dus uitermate corrupt ... en slecht.

 
Tegenwoordig moeten burgers die in DNL leven, bij de Zorgverlener 'een LULverhaal
afdraaien
om nog Zorg te mogen ontvangen'. 

 
De waarheid wordt niet juridisch correct verwerkt in de Spreekkamer of bij de Zorgverzekering. 
 
 
DSW rotzooit ook op de grens tussen DNL en RNL. 
 
DSW heeft de Eigenbijdrage verlaagd in RepubliekNL.... wat alleen mogelijk is dankzij mijn
dossier.
Plotseling stopt DSW met het bouwen van RNL..... waarvoor Rutte & co zéér dankbaar zijn. 
 

 
 
Ik heb een nieuwe website = www.mequhi.com

http://www.mequhi.com/
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Anti-corruptie. 
 
 
Ik publiceer deze Donorregistratie-email op deze site, met de mededeling 

 
'het Donorregister & de Transplantatie Stichting moeten voor 15juli2018 
 
de RepubliekNL formeel - in het openbaar aanvaarden en aan het publiek moeten
uitleggen op hun website. 
 
 
Op 15juli2018 maak ik een video over het Donorregister in DNL of RNL. 
 
DNL of RNL maakt een groot verschil in het aantal doden... en in de hoeveelheid
Mensenhandel in NL. 
 
Dan verliest de burger het vertrouwen in de Donorregistratie = Zwarte Handel
mentaliteit zegeviert in de Zorg.
 

 
Als de Zorgbesturen DNL willen, is de Zorg open voor Sluwe Maffia. 
 
 
 Volgend jaar hebben wij Transplantatie-doden ...door ondeugelijk materiaal...dankzij DNL
Zorgverleners.  
 

 Ik heb zwaar de Pest in over het feit dat 
 
Criminele rechters - OM - Politie - Defensie Dictator-lover
 
... FemkeHalsema tot Burgemeester Amsterdam hebben gemaakt = de Maffia viert
feest. 
 
 Het is wachten op HEL in de onderwereld - in de wijken van Holland. 

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

https://www.mequhi.com 
 
 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
 
 

http://www.nieuwswet-newslaw.org/
https://www.mequhi.com/
mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl

