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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>

FIOD: Waterschappen Satellieten starten Space-oorlog voor Koning- Rechtspraak - Politiek
corruptie 
1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 19 september 2018 om 13:38
Aan: Unie van Waterschappen <info@uvw.nl>
Cc: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, investor.relations@itv.com, eupress@tesla.com, Provincie Noord Holland
<post@noord-holland.nl>, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, iac@ieb-ipa.org,
service@milieudefensie.nl, info@mensenrechten.be, knaw@knaw.nl, MOC@hq.nato.int, fox@fox-it.com,
buergerberatung@stadt.freiburg.de, ceu@gov.scot, info@derrystrabane.com, embacuba@xs4all.nl, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, secretariat@iranembassy.be, Korea <korea@korea-
dpr.com>, singemb_bru@mfa.sg, webmaster@africa-union.org, contact@republikeinen.nl, contact@robotics-
openletter.eu, contact@aclei.gov.au, CONTACT@theblacksea.eu, Contact <contact@business-humanrights.org>,
consular_epbaj@mrecic.gov.ar, Media@taxjustice.net, media@globalwitness.org, media@imf.org, Stop the War Coalition
<filmunit@met.police.uk>, pr@onexim.ru, Michael Efler <pr_dept@sputniknews.com>, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, Telejato <telejato@libero.it>, editor@jordantimes.com, gremb.hag@mfa.gr,
webmaster@defence.pk, welkom@twentepoort-logistiek.nl, info@brandweeraa.nl, secretariaat@lsa.nl,
pers@beteronderwijsnederland.nl, pers@ah.nl, pers@acm.nl, Pluimveebedrijf De Toekomst
<info@pluimveebedrijfdetoekomst.nl>, Bits of Freedom <info@bof.nl>, info@diekstravanderlaan.nl,
receptie@nieuwspoort.nl, mission.hague@mofa.gov.bd, scom.courdecassation@justice.fr

https://www.uvw.nl/vereniging/bestuur/ 
 
 
There is an ICClawcaseNL against the Waterboard-Foundation/ Water-management in Holland. 
 
They work with Satellites who are being attacked in Space by other UN-members. 
 
This can cause damage.
 
Put in a Damageclaim.
 
 
Waterschappen, FIOD, Ambassades, Bedrijven,
 
 
Waterschappen bouwen moedwillig Space-oorlog met Satellieten voor klimaat-beheersing. 
 
Er is een InternationaalStrafhof-rechtzaak tegen het Bestuur Unie van Waterschappen gestart,
voor het assisteren van de Koning - Politie - Rechtspraak - overigen bij het folteren / vermoorden
van burgers in Nederland. 
 
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.eu.un.
embassadors.presidents.mayors.10july2017.pdf
 
 
De Waterschappen kiezen ervoor om DictatuurNL te bouwen.
 
Dit resulteert in het feit dat VN-lidstaten de Satellieten van NL aanvallen - verlammen -
beschadigen - vernietigen. 
 
Hierdoor raakt de informatie-productie verward;  valt ICT op Aarde uit ;  ontstaan Branden op Aarde. 
 
Het interesseert de Waterschappen dus helemaal niets dat zij valse informatie bezorgen,
waardoor het Water-management van NL juridisch waardeloos is. 
 
 
 
Slachtoffers?
 
Slachtoffers van de Satellieten-oorlog - onder de Waterschap satelliet - kunnen 

https://www.uvw.nl/vereniging/bestuur/
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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een schadeclaim indienen bij:

Unie van Waterschappen
Bestuur Politieke Partijen
Gemeente- Provinciebesturen
Criminele rechters e.a. tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart
Koninklijke familie

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/fiodonderzoek15mei2018iccrecht
zaaknlcriminelenvnambassade.pdf 
 
 
Hoe dien je een Schadeclaim in, in Dictatuur KoninkrijkNL?
 
Je vraagt bij de Ambassade van Portugal - ICC een copy van het dossier ICCrechtzaakNL = 1 CD.
 
Op grond van het Folterverdrag zijn zij verplicht een copy te geven, tegen kostprijs. 
 
 
Start de Schadeclaim in onderstaande werkvolgorde :
 

Copy dossier ICCrechtzaakNL = start schadeclaim
 
Folterverdrag toepassen + beschrijven in claim:
 

Wettelijke verplichtingen Koning - Parlement - Provincie - Gemeente - 
Waterschappen voor Stoppen DictatuurNL
 
Wettelijke plichten in aanvaarding RepubliekNL + 
claim Verkiezingen Gekozen MinisterPresident voor RepubliekNL
 
Wettelijke plichten VN + ICCrechtzaak tegen UNSG AntonioGuterres.
 
Wettelijke plichten Rechtspraak = stoppen DictatuurNL + 
RepubliekNL uitleggen & uitvoeren voor NL-volk.
 

 
Verzoek in claim = uitvoeren RepubliekNL 

 
De Koning die in NL alle wetten & verdragen ondertekent voor de Grondrechten van het
Volk, 
is verantwoordelijk voor het bestaan van DNL naast RNL. 
 
De Koning heeft dus ook de plicht om er voor de zorgen dan VN-lidstaten, 
tijdens conflicten Internationaal Gerechtshof-rechtzaken starten. 
 
De Koning moet de Dictatoren MinisterPresidenten Balkenende + Rutte dwingen 
deze juridisch correcte werkwijze op te eisen bij de VN.  
 
Dit alle moet in de claim worden uitgelegd.  
 
Slachtoffer eist: 
 

Dat de Koning aftreedt in DictatuurNL + RepubliekNL vrijgeeft voor het volk.  
 
Dat de nieuw Gekozen Minister President RepubliekNL een protocol ontwikkelt 
die het voor burgers in NL mogelijk maakt op op eenvoudige wijze ... een
Ambassade 
te informeren, in geval van een Space-oorlog.  
 
Uitvoering van alle nieuwe Republiekswetten - Verdragen ingevoerd door
DesireeStokkel, IPM.  
 

 

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/fiodonderzoek15mei2018iccrechtzaaknlcriminelenvnambassade.pdf
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Dus ook de Anti-Fire-Treaty. 
 
 
Schadevergoeding: uitgedrukt in Euro's, welke wordt uitbetaald in RepubliekNL.  
 
 
Criminele rechters tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart mogen  
de Schadeclaim niet in de Rechtszaal afhandelen. 

 
 
 

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 
 
 

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/
mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl

