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desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
27 maart 2018 om 13:14
Aan: sp@tweedekamer.nl
Cc: persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, communicatierijk@minaz.nl,
bureau@nationaleombudsman.nl, info@legal.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>,
embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua,
emb.hague@mfa.no, emb.lahaya@maec.es, PH Embassy Belgium <brusselspe@gmail.com>,
visa_leg@iranianembassy.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, pressa@sobchakprotivvseh.ru,
Press <press@princes-trust.org.uk>, iac@ieb-ipa.org, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, hagueembassy@mfa.gov.cy,
hendriks@richardkorver.nl, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>,
r.j.zee@wxs.nl, r.buis@verzekeraars.nl, info@wijzijnproud.nl, Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>,
Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, webmaster@africa-union.org, info@njr.nl,
rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, info@hogeraad.nl
Ambassades, RepubliekNL,
Het feit dat Rechters volgens de SP 'een eigen begroting nodig hebben',
is een dekmantel voor Organiseren van Moord door rechters.
Het Wetvoorstel dat vandaag in het parlement besproken wordt = NIET rechtsgeldig.
Zowel Rechters - als parlement negeren de ICCrechtzaak tegen Markrutte & Koning WA.
Er ligt een ICCrechtzaak tegen VanNispen - en alle Parlementsleden - & Criminele Rechters.

file:///C:/Users/desiree/Downloads/Voorstel_van_wet.pdf
De Grondwet RepubliekNL + Republiekswetten regelen dat De Rechterlijke Macht ook OPRUIMmacht
heeft in de bureaucratie van NL.
Wat je hier ziet = moordenaars geven elkaar een nieuwe bureaucratie.

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.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=j_HNzo27yAc.nl.&view=pt&search=sent&th=162672ab45e15c05&siml=162672ab45e15c05&mb=1
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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

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=j_HNzo27yAc.nl.&view=pt&search=sent&th=162672ab45e15c05&siml=162672ab45e15c05&mb=1

