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1 bericht
desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
21 maart 2018 om 16:19
Aan: post@laatstewil.nu
Cc: solliciteren@dsw.nl, redactie@studenten.net, receptie@nieuwspoort.nl, ooggetuige@nos.nl, info@nvve.nl,
info@legal.nl, info@diekstravanderlaan.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@rijksrecherche.nl,
woordvoering@knp.politie.nl, info@nza.nl, Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>,
info@donorregister.nl, info@fiom.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, info@knb.nl,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, info@njr.nl, info@detailhandel.nl, lhv@lhv.nl,
info@banktencate.nl, Info@tln.nl, Media <media@aclu.org>, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>, Washington
field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
emb_nl@mfa.gov.ua, pd@un.org, emb.hague@mfa.no, PH Embassy Belgium <brusselspe@gmail.com>,
emb.lahaya@maec.es, Telejato <telejato@libero.it>, webmaster@africa-union.org, Werkenbij Defensie
<info@werkenbijdefensie.nl>, editor@newstrackindia.com, editor@saharareporters.com, editor@irishpost.co.uk,
Department of Jobs Enterprise and Innovation DJEI <press.office@djei.ie>, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>,
iac@ieb-ipa.org, info@ottawapolice.ca, j.jongeling@rathenau.nl, j.vangog@nvvp.net, contact@anp.nl,
redactie@balansdigitaal.nl, info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, info@raadslid.nu,
communicatierijk@minaz.nl
CLW, Medicijngebruik, Zorg, MinAZ, Politie, Advocaten, NVVE, Ambassades, Donorregister,
CLW,
Ga naar mijn webistes.
Daarop staat rechtsgeldig bewijs van een internationaalStrafhof-rechtzaak tegen Nederland.
NL is formeel een Dictatuur.
Er ligt een ICC-rechtzaak tegen: Politici- Koning - Criminele Rechters - Procureursgeneraal -meer
personen.
Er ligt ook een ICCrechtzaak tegen Korpsleiding politie - Commandanten Defensie, nu zij
weigeren het volk te beschermen tegen leven in een DNL met Criminele rechters aan de macht in
Holland.
De personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart organiseren Moord op Burgers in NL;
misbruiken mijn ICCdossier als dekmantel voor moord.
Via de VN heb ik geregeld dat NL een Republiek is per 18nov2016.
Door corruptie tussen de NOS- Nieuwspoor - NPO weet het volk dit niet.
Maar, in de Ambassade-lobby geldt RepubliekNL wel.
Ik ben de MinisterPresident van NL, in de business-contracten die rechtsgeldig moeten zijn en blijven/
RNL heeft een nieuwe Grondwet.
In de GW Republiek NL = recht op zelfdoding geregeld.

Nu terug naar CLW.
Als InterimMinisterPresident heb ik geen moeite met het verstrekken van een middel
voor zelfdoding, maar dan wel via de Huisarts - Zorgverzekering - Apotheek - donorregister.
Dit is een voorwaarde in RNL voor Vrije keuze Zelfdoding.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=jVAgI0fD6Ek.nl.&view=pt&search=sent&th=1624924ed77f63f2&siml=1624924ed77f63f2&mb=1
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Er moeten 4 waarborgen worden uitgevoerd om te voorkomen dat Moord op familie een leuke
vrijetijdsbesteing wordt.
Als IPM geeft ik nu de opdracht:
CLW stop met het particulier verstrekken van een middel voor Zelfdodong.
Dwing RepubliekNL af bij alle politici- Zorg.
Zorgverzekeraars - Donorregister overleggen als over deze nieuwe Wetgeving vor RNL.
CLW kan een organisatie zijn die burgers wel helpt, maar dan in RNL + wetten voor vrijheid voor
zelfdoding.
Niet gaan drammen of rotzooien = Ik kan iedereen in de ICCcelzetten wegens oorlogsmisdaden
= iedereen die weigert het Folterverdrag toe te passen/ weigert DNL te stoppen en RNL op te eisen.

-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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