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Aan: woordvoering@knp.politie.nl
Cc: ellielustenco@gmail.com, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>,
media@globalwitness.org, info@safecommunitiesportugal.com, editor@saharareporters.com, Bruxelas
<bruxelas@mne.pt>, ooggetuige@nos.nl, redactie@eenvandaag.nl, communicatierijk@minaz.nl,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, pd@un.org, iac@ieb-ipa.org, ambassade.monaco@skynet.be,
info@ottawapolice.ca, Korea <korea@korea-dpr.com>, tour@president.go.kr, ceu@gov.scot, info@dnb.nl,
info@mensenrechten.be, info@banktencate.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, info@njr.nl,
info@wijzijnproud.nl, info@nvsa.nl, info@vvd.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl, Press <press@princes-trust.org.uk>,
pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, bestuur@christenunie.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl,
info@marechausseevereniging.nl, pers@fvd.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl, corteidh@corteidh.or.cr,
SupremeCourt@courts.ie, info@detailhandel.nl, onderwijs@digiloket.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl,
Landespolizei Liechtenstein <info@landespolizei.li>, info@diekstravanderlaan.nl, info@mv-advocaten.nl, Telejato
<telejato@libero.it>, editor@cyprus-mail.com, npk@xs4all.nl, lahaye.amb@mae.etat.lu, h.hanemaaijer@minez.nl,
solliciteren@dsw.nl, press@google.com
100% corrupt TV-show Police-0fficer EllieLust must be removed
from NL-policecorps = she builds warcrimes, internationally.
She operates as an International Spy / Terrorism-trigger
= Everybody Lover... in corruption & misconduct in co-work with the NL-media
If I have to start an ICClawcaseNL against her, I will.
https://www.ellielust.nl/
And...
Dictator Markrutte keeps the DictatorshipNL alive untill all Elite-persons - against whom I started an
ICClawcaseNL have had the possibility to leave their 100% corrupt labourcontract, without punishment.
Example:
Justice-department. All Prosecutors-general are being replaced with new onces who also build DNL.
Problem:
They design the methods of work of Police - ProsecutorsOffice - lawyers - Judges.
https://www.om.nl/organisatie/procureurs-generaal/
They keep ICC alive as laundry-service... in co-op with Presidents, like AngelaMerkel + Macron
+....

Korpsleider ErikAkerboom, dictatorMarkrutte, Ambassades, VN,
Als InterimMinisterPresident van Nederland eis ik
dat de Politie per direct politie-agent EllieLust ontslaat.
Zij mag geen enkele functie binnen de Politie meer vervullen.
Zij is een Oorlogsmisdadiger die alle wettelijke verplichtingen negeert;
zij foltert - doodt Hollanders voor behoud van haar BN-ers / TV-carriere.
EllieLust zorgt er voor dat het volk niet geinformeerd wordt over:
de InternationaalStrafhof-rechtzaak tegen NL-parlement + Koning + Korpsleider ErikAkerboom
+ DefensieCommandanten
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=bqhQhBVLgkc.nl.&view=pt&search=sent&th=161b94191c7a8d8a&siml=161b9419…
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Journalisten die burgers actief de dood indrijven voor behoud van DictatuurNL + Criminele
Rechters + Procureursgeneraal
Overigen tegen wie ook een ICCrechtzaakNL is gestart.
EllieLust is een GROOT gevaar voor de Nationale veiligheid van landen waarin zij
TV-opnames maakt; door al haar wettelijke verplichtingen-VNverdrag Folterverdrag te negeren regelt zij corruptie - folteren - moord in het buitenland.
Het management van EllieLust is nooit door de AIVD gescreend.
Nu ligt er ook een ICCrechtzaakNL tegen de Bestuurders van de AIVD - MIVD - CTIVD - Europol.
De totale corruptie van het NL-Politie - Defensie- apparaat is geen Export-produkt in handen van
een Dictatoren Politie-agent... die alleen leeft voor haar TV-loopbaan.
Ik kan een ICCrechtzaakNl starten tegen EllieLust; ik verwacht dat dit noodzakelijk is.
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 - 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
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