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desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 3 april 2018 om 12:41
Aan: Recht.van.verzet@ing.nl
Cc: info@dnb.nl, info@banktencate.nl, youngstartup@vps-nl.com, "Redactie AD.nl" <internet@ad.nl>,
ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl, receptie@nieuwspoort.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, info@pvda.nl,
info@pvv.nl, sp@tweedekamer.nl, bestuur@christenunie.nl, pers@fvd.nl, r.buis@verzekeraars.nl, info@legal.nl, iac@ieb-
ipa.org, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, communicatierijk@minaz.nl, onderwijs@digiloket.nl,
ondernemingskamer@rechtspraak.nl, bruxelas@mne.pt, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru,
Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, info@sleepwet.nl, info@diekstravanderlaan.nl, hendriks@richardkorver.nl,
info@mensenrechten.be, Info <info@ltonoord.nl>, persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl,
solliciteren@dsw.nl, info@njr.nl, redactie@studenten.net, redactie@balansdigitaal.nl, redactie@luchtvaartnieuws.nl,
"Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>, redactie@zandvoortsecourant.nl, nrc@nrc.nl, contact@anp.nl,
k.vaneerde@minocw.nl, Korea <korea@korea-dpr.com>, tour@president.go.kr, embacuba@xs4all.nl, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, emb_nl@mfa.gov.ua, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb.hague@mfa.no,
emb.lahaya@maec.es, webmaster@africa-union.org, editor@cyprus-mail.com, editor@libyaherald.com,
editor@newstrackindia.com, letterbox@dailystar.com.lb

RepubliekNL, Ambassade, 
 
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.eu.un.
embassadors.presidents.mayors.10july2017.pdf 
 
 
 Er is een gevecht gaande over de vraag:
'Mag ING directeur Ralph Hamer een Loonsverhoging krijgen van miljoenen euro's?
 

NEEN, er ligt namelijk een InternationaalStrafhof-rechtzaak tegen Hamers,
omdat hij de DNB Klaas Knot + Politici + Koning
assisteert bij het organiseren van Vrijheid voor Moord + doden burgers in NL.
 
Bankdirecteuren willen dat NL een Dictatuur is, omdat zij dan heel veel meer Vrijheid tot Moord
hebben
dan de gemiddelde persoon / bedrijf. 

 
 
Doordat de media altijd liegt - machthebbers assisteer bij Vrijheid tot Moord - moet nu het lagere
personeel rotten in rechteloosheid. 
 
--  
 
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

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.eu.un.embassadors.presidents.mayors.10july2017.pdf
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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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