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1 bericht
desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
17 april 2018 om 17:45
Aan: communicatierijk@minaz.nl
Cc: fox@fox-it.com, info@sleepwet.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, info@banktencate.nl,
Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, Telejato <telejato@libero.it>, info@mensenrechten.be,
info@mendelcollege.nl, info@detailhandel.nl, pressa@sobchakprotivvseh.ru, Press <press@princes-trust.org.uk>,
press@google.com, Department of Jobs Enterprise and Innovation DJEI <press.office@djei.ie>,
pr_dept@sputniknews.com, iac@ieb-ipa.org, filmunit@met.police.uk, Ecrime@politie.nl, r.buis@verzekeraars.nl,
info@diekstravanderlaan.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@mv-advocaten.nl, info@raadslid.nu,
info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, solliciteren@dsw.nl, info@njr.nl,
rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, receptie@nieuwspoort.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, info@pvda.nl,
info@pvv.nl, bestuur@christenunie.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, info@vvd.nl, pers@fvd.nl, pers@ah.nl,
info@safecommunitiesportugal.com, info@vvvterschelling.nl, Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>,
post@rijnland.net, info@energie-nederland.nl, embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, emb.hague@mfa.no, bruxelas@mne.pt, webmaster@africaunion.org, editor@cyprus-mail.com, editor@newstrackindia.com, letterbox@dailystar.com.lb
DictatorMarkrutte,
Nog 13 dagen en dan is NL 100% bespioneerbaar,
ondanks alle Onzin-verhalen over het aanpassen van de Sleepwet.
De Massa-moordenaarsclub in NL voert stiekem allerlei
systemen in die zij zelf nodig hebben.
Ik wil weten 'welk systeem - algoritme - wordt gebruikt voor het
voorspellen van Criminaliteit in een stad / provincie'.
En HOE het lokale volk wordt geinformeerd over het omgaan met deze systemen.
In het buitenland bestaat een Protocol voor het werken met
Criminaliteit Voorspellende Algoritme.
De Procureurs-generaal van het OM, maken net als Defensie-top & Politie-top
deel uit van de Elite-Moordenaarsclub... en zij zitten gezellig naast
Rechters om de Rechtstaat vorm te geven...

In Amerika - Swiss - Duitsland hebben de systemen 'voor het beschermen van
burgers tegen criminaliteit de naam Pre-cop. En dat wordt 'gewoon op tv besproken'.
Welke naam heeft DictatuurNL gegeven aan dit systeem?
-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.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=YHl_tl9S7C0.nl.&view=pt&search=sent&th=162d448479260448&siml=162d448479260448&mb=1
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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/
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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