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op Burgers
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desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
10 januari 2018 om 12:07
Aan: pers@eigenhuis.nl
Cc: communicatie@nhg.nl, perscontacten@huurcommissie.nl, nam-communicatie@shell.com, info@energienederland.nl, info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, info@raadslid.nu, persvoorlichting@aedes.nl,
h.hanemaaijer@minez.nl, meldpunt@igz.nl, communicatierijk@minaz.nl, info@brandweernederland.nl,
info@ambulancezorg.nl, info@ehbopunt.nl, info@detailhandel.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl, info@schokkendgroningen.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, embacuba@xs4all.nl, Ecrime@politie.nl,
Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>,
polizeioeffentlichkeitsarbeit@polizei.hamburg.de, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Nlemb
<nlemb@mofa.gov.sa>, webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl, apeldoorn@vanbruggen.nl,
pers@acm.nl, pers@fvd.nl, pers@ah.nl, pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, sgp@tweedekamer.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl, info@vvd.nl, Stichting
leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>, k.vaneerde@minocw.nl, onderwijs@digiloket.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl,
pers@ouderenfonds.nl, info@pensioenfederatie.nl, lhv@lhv.nl, solliciteren@dsw.nl, bestuur@christenunie.nl
Nederland, VEH,
De Rechtzaak die VEH wil starten voor een Schadevergoeding-afhandeling
voor de Slachtoffers van de Aarbeving Groningen
= overbodig & beloning voor Vrijheid voor Moord voor VEH-personeel.
VEH assisteert eerst voormalig president JPBalkenende bij het organiseren van Moord Op
Burgers
via corruptie bij de Rechtspraak - Thehaguesecuritydelta lobby.
Daarna Dictator Rutte.
Schokkend-Groningen weet dit. En werkt eraan mee.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/verenigingeigenhuis.wil.plotseling.politici.
assisteren.criminaliteit.aanmaken.2012.pdf
VEH - Aedes - NHG - Huurcommissie - BouwendNederland - Ondernemers
weten allemaal dat zij de wettelijke plicht hebben om Dictatuur NL te stoppen;
RepubliekNL uit te bouwen.
Dit weigeren zij: zij willen van 2 ontbijtbordjes eten - DNL + RNL.
Dit betekent dat zij willens & wetens 100% Overbodige Rechtzaken starten die jarenlang duren.
Het betekent ook, dat Groningen er ZELF voor kiest om Onnodig lang in de NAM-hel te leven
voor schade-systeem-afhandeling.
Het systeem had al jaren geleden kunnen worden ge-upgrade voor een doeltreffende
afhandeing.

NOS assisteert Groningen - VEH - politici bij het in stand houden van de hel,
voor persoonlijke coruptie tussen Journalisten & Rechters voor Vrijheid voor Moord in
politiek.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=qmXpqEPAPlQ.nl.&view=pt&search=sent&th=160dfc1034fe1673&siml=160dfc1034… 1/2
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InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.

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 - 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

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=qmXpqEPAPlQ.nl.&view=pt&search=sent&th=160dfc1034fe1673&siml=160dfc1034… 2/2

