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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 23 juni 2018 om 06:27
Aan: info@laks.nl, lsvb@lsvb.nl, info@sleepwet.nl, info@njr.nl, bestuur@christenunie.nl, info@vo-raad.nl,
info@poraad.nl, Info <info@mboraad.nl>, info@jobmbo.nl, Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, redactie@studenten.net, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>,
embacuba@xs4all.nl, emb.hague@mfa.no, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, emb.lahaya@maec.es,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, pd@un.org, ambsec.denhaag@esteri.it,
ambassade.monaco@skynet.be, ambassaden.haag@gov.se, amb.equateur@skynet.be, hay.vertretung@eda.admin.ch,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, hagueembassy@mfa.gov.cy, Hague.Info@mfat.govt.nz,
politia.frontiera@border.gov.md, Telejato <telejato@libero.it>, iac@ieb-ipa.org, gremb.hag@mfa.gr, info@boerenzorg.nl,
info@pluimveebedrijfslingerland.nl, info@fairtrade.nl, info@knb.nl, info@spera-ar.nl, info@raadslid.nu, info@lexquire.nl,
maastricht@capra.nl

Jongeren, Laks, NJR, Sleepwet, Studenten, LSVB,  Ambassades, 
 
 
Jongeren, 
 
Jullie weten dat het hele Onderwijs zeer slecht van kwaliteit is in NL,

 
nu alle Scholen er voor kiezen om Politici - Koning te assisteren 
bij het folteren - doden van mensen in NL. 

 
 
Alle scholen liegen over de Internationaal Strafhof-rechtzaak tegen
de Koning - Balkenende / Rutte - Media - Overigen. 

 
De POraad + VORAAD + HBORaad + MBOraad... vinden het wel 
LEUK dat zij tot de groep machthebbert behoren 'die ook de vrijheid
heeft om crimineel te zijn'. 

 
 
 
Jullie weten dat ik officieel de MinisterPresident ben per 18nov2016, geregeld
via de VN... en dat de Media het volk voorliegt. 

 
Binnen de Ambassade-wereld ben ik de MP voor NL.
 
 
En is Holland een Republiek met nieuwe Grondwet + wetten.
 

 
Jongeren begrijpen niet wat dit betekent!
 
Jullie begrijpen niet 'dat je geen politici kan steunen die het Onderwijs
misbruiken als Dekmantel voor hun privé-criminaliteit'. 
 
Nu ontdekken jullie het probleem, beetje bij beetje.
 
Jullie krijgen zeer slecht Onderwijs; schoolbesturen & docenten werken niet meer voor hun geld. 
 
 
 
Wat kan ik doen!?
 
Jullie weten dat ik de FIOD de macht over het Ministerie van AZ heb gegeven;
ook via de VN.
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Dit betekent dat de personen die de Rechtstaat NL laten verdwijnen, 
niet ongestraft wegkomen. 
 
Voor het Onderwijs betekent dit 'dat leerlingen - studenten - Ouders...
deze  juridische waarheid met elkaar moeten bespreken en moeten eisen
dat het MinAZ 'de ICCrechtzaakNL afsluit met een Schikking & Schadevergoeding'. 

 
Wat doe je dan? Wat bereik je hiermee?
 
Dan maak je helder dat jongeren weten 'dat het Onderwijs juridisch wordt afgebroken...
en dat Schoolbesturen & Docenten... de Ministers actief helpen bij het vernietigen 
van Mensen. 
 
 

Als InterimMinisterPresident van Nederland, kan ik een ICCrechtzaak starten tegen 
de Inspecteur van het Onderwijs.
 

Dit monster maakt van NL een Dictatuur. 
 
Ik kan ook een ICCrechtzaak starten tegen POraad - MBOraad - VOraad - HBOraad.
 
In het verleden heb ik dit ook gedaan.
 
Het gevolg is 'dat er nieuwe Bestuurders binnen deze Raden zijn gekomen... 
die ook boven de Wet willen zij... en ook het Onderwijs afbreken voor DictatuurNL'. 
 
 
Ik kan niet het VMBOMaastricht-examen GOEDKEUREN, omdat de Minister van
Onderwijs
ArieSlob mensen laat vermoorden. 
 
Ik kan jullie wel GRATIS onderwijs aanbieden, in de vorm van een 
Schriftelijke Cursus bij NHA  of LOI bijvoorbeeld.  
 

Ik kan een ICC -  VN-brief schrijven om dit te regelen. 
 
 

 
 
 
--  
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.  
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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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