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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 25 juni 2018 om 10:43
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: bestuur@christenunie.nl, Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>, info@njr.nl,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, Hague.Info@mfat.govt.nz, gert.riphagen@eerstekamer.nl, info@marnixcollege.nl,
info@raadslid.nu, info@mensenrechten.be, redactie@studenten.net, redactie@passendonderwijs.nl, info@nyenrode.nl,
info@windesheimflevoland.nl, bvjong@gmail.com, info@johandewittscholengroep.nl, info@jobmbo.nl,
ooggetuige@nos.nl, receptie@nieuwspoort.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, redactie@zandvoortsecourant.nl,
"Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>, redactie@luchtvaartnieuws.nl, info@vo-raad.nl, info@poraad.nl, Info
<info@mboraad.nl>, bakker@vereniginghogescholen.nl, info@sociaalwerk.nl, amsterdam@om.nl,
hendriks@richardkorver.nl, info@diekstravanderlaan.nl, info@mv-advocaten.nl, communicatie@politieacademie.nl,
recruitment.nl@tatasteel.com, pers@ah.nl, info@taxeco.nl, info@tammeling.nl, CONTACT@theblacksea.eu,
contact@republikeinen.nl, contact@robotics-openletter.eu, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, rusland
<fsb@fsb.ru>, visa_leg@iranianembassy.nl, embacuba@xs4all.nl, emb.hague@mfa.no, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, pd@un.org, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, ambsec.denhaag@esteri.it,
iac@ieb-ipa.org, Info <info@shetland.gov.uk>, info@derrystrabane.com, info@de-mare-scholen.nl

FIOD, Ambassade, ICC, 
 
 
 
 
Ik wil dat vandaag nog Dictator ArieSlob wordt verwijderd; 

 
er moet een Nieuwe Minister van Onderwijs komen die RepubliekNL erkent - in het
openbaar -. 

 
 
Ik wil ook dat de Monsters bij de Onderwijs Inspectie worden verwijderd.
Blijven zij zitten start ik een ICCrechtzaakNL tegen hen. 
 
Deze 2 Nobel-corruptie-monsters binnen ICC-KNAW-lobby verdwijnen:
 
https://www.onderwijsinspectie.nl/over-ons/organisatiestructuur/inspectieleiding/inspecteur-generaal-van-het-
onderwijs-monique-vogelzang 
 
 
https://www.onderwijsinspectie.nl/over-ons/organisatiestructuur/inspectieleiding/plv-inspecteur-generaal-arnold-jonk 
 
 
 
De VO-raad + POraad + MBOraad + HBOraad + Bestuur Nyenrode + Bestuur
WindesheimFlevoland + Politieacademie
moeten ook NU worden vervangen.
 
Zij misbruiken de ICCrechtzaakNL voor de Elite-arbeidscontracten-lobby... ten koste van de jeugd. 
 

De nieuwe bestuurders gaan ook uitsluitend in RepubliekNL werken.
 
Ontslag reden: 

 
Het negeren van de Grondwet + VNverdrag + Mensenrechten verdragen in relatie tot 
Leden Staten-generaal + Politie + Defensie + Rechtspraak + Onderwijs. 
 
Het moedwillig negeren van de ICCrechtzaak NL, wat een oorlogsmisdaad is. 
 
 

https://www.onderwijsinspectie.nl/over-ons/organisatiestructuur/inspectieleiding/inspecteur-generaal-van-het-onderwijs-monique-vogelzang
https://www.onderwijsinspectie.nl/over-ons/organisatiestructuur/inspectieleiding/plv-inspecteur-generaal-arnold-jonk
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Het bouwen van DictatuurNederland + negeren RepubliekNederland.
 
Het hersenspoelen van leerlingen / studenten met lesstof die DictatuurNL uitbouwt. 

 
 
 
Wat heeft de jeugd in 2018?

 
Gehoorschade + slechtziendheid + alcohol + drugs + suikerverslaving +
gameverslaving + 
 
Gewetensloze bestuurders & docenten  bij scholen / buurthuizen / gemeenten /
politie / 
 
zwakbegaafde Defensie-systeem / plunderende corrupte Bedrijfsbestuurders / 
 
Corrupte rechters / OM....wat is dat!?..... Openbaar Ministerie of is het Mysterie?
 
 
En 100%  juridisch luie criminele psychiaters  & psychologen.
 
 
 

Laten wij even eerlijk zijn; in de jaren 80 was het leven voor jongeren veel
minder slecht. 

 
 

 
 
 
 
En dan nog iets...
 
 
Volgende week start ik een 2e ICCrechtzaakNL tegen de NOS - NPO bestuur.
 

Zij blijven weigeren het volk te redden uit het burgeroorlog -risico + blijven dictatoren steunen.
 
 
 
--  
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 
 

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl

