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1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 30 augustus 2018 om 07:22
Aan: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Cc: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>, info@jeugdzorgnederland.nl,
frank.bartelds@uwv.nl, info@mkb-amsterdam.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>,
sjoerd@puurflow.nl, info@vo-raad.nl, pers@ah.nl, pers@beteronderwijsnederland.nl, perscontacten@huurcommissie.nl,
pers@acm.nl, info@marechausseevereniging.nl, info@50pluswerkt.nl, info@dnb.nl, Provincie Noord Holland
<post@noord-holland.nl>, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, persvoorlichting@tweedekamer.nl,
receptie@richardkorver.nl, info@diekstravanderlaan.nl, info@dsw.nl, info@raadslid.nu, contact@republikeinen.nl,
contact@robotics-openletter.eu, consular_epbaj@mrecic.gov.ar, Contact <contact@business-humanrights.org>,
conchicago@sre.gob.mx, contact@aclei.gov.au, CONTACT@theblacksea.eu, ambsec.denhaag@esteri.it,
ambassade.monaco@skynet.be, ambassaden.haag@gov.se, amb.equateur@skynet.be, amsterdam@om.nl,
Ecrime@politie.nl, media@globalwitness.org, Media@taxjustice.net, info@marnixcollege.nl, info@veteraneninstituut.nl,
info@wijzijnproud.nl, info@derrystrabane.com, Stop the War Coalition <info@businessforscotland.co.uk>,
info@mensenrechten.be, Follow the Money <info@ftm.nl>, kiesraad@kiesraad.nl, letterbox@dailystar.com.lb, Nlemb
<nlemb@mofa.gov.sa>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, pd@un.org, rechtsmedizin@medizin.uni-leipzig.de,
webmaster@africa-union.org, info@humanrights.dk

RepublieNL,   Ambassade, 
 
De aanhoudende zelf-medelijden van de Rechtspraak maakt Holland belachelijk.
 
De Moordende Rechters zeuren over  een te klein Budget;
alle Rechters zijn te achterlijk voor hun job in Holland. 
 
Het Koninkrijk is per 18nov2016 afgeschaft, wat een besparing van 350 miljoen
Belastinggeld per jaar oplevert.
 
Dit geld moet naar de Arbitrage-rechtbank ( VN verdrag) + Grondwet RepubliekNL.
 
Naar de Marechaussee voor meer Grenscontrole 

= hiervoor kunnen 50-plussers worden ingezet. 
= deze groep kan de inlhoud van containers controleren op Illegale producten. 
 
= meer honden kunnen worden getrained en ingezet. 
 

Beter Onderwijs.
 
 
 
UWV,
 
Waar blijft de Vacature voor MinisterPresident RepubliekNL?
 
Even de Evolutie uitvoeren die al klaarligt. Het Volk vooruit helpen. 
 
Die Criminele Rechters moeten volgen. Goedschiks of kwaadschiks.  
 
 
En, HOE corrupt blijft Jeugdzorg? 
 
Redden jullie het leven van de Prinsessen of blijven jullie de Maffia-Koning & Maxima
steunen?
 
 
Prinsjesdag moet worden Afgelast voor de Nationale Veiligheid.
 
Zowel Maffia als Taliban-Terroristen kunnen Holland overnemen.
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Maffia kan binnen 24 uur in NL zijn; Taliban-Terroristen binnen 5 dagen. 
Comfortabel bewapend.
 
--  
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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