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Aan: info@nibc.nl
Cc: info@banktencate.nl, info@detailhandel.nl, Info <info@ltonoord.nl>, secretariaat@vissersbond.nl,
secretaris@vlieghinder.nl, secretariaat@vnconline.nl, redactie@studenten.net, "Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>,
redactie@luchtvaartnieuws.nl, redactie@balansdigitaal.nl, solliciteren@dsw.nl, Info <info@anvr.nl>, Nationaal
Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, info@windesheimflevoland.nl, Loket Onderwijsinspectie
<loket@onderwijsinspectie.nl>, k.vaneerde@minocw.nl, info@burgemeesters.nl, info@raadslid.nu, info@dnb.nl, Otp
informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, Info <info@shetland.gov.uk>, Press <press@princes-trust.org.uk>,
pressa@sobchakprotivvseh.ru, pr@onexim.ru, press@theoceancleanup.com, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,
press@osce.org, Media <media@aclu.org>, Media@taxjustice.net, media@globalwitness.org, media@esa.int,
media@imf.org, visa_leg@iranianembassy.nl, embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, emb.hague@mfa.no, armeewaffen@vtg.admin.ch, lhv@lhv.nl,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, hagueembassy@mfa.gov.cy, hadgen@had.gov.hk, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>, woordvoering@knp.politie.nl,
Ecrime@politie.nl, kiesraad@kiesraad.nl, Korea <korea@korea-dpr.com>, tour@president.go.kr, iac@ieb-ipa.org,
info@mensenrechten.be, info@legal.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@knb.nl
NIBC, RepubliekNL, Ambassades,
Er ligt al een InternationaalStrafhof rechtzaak tegen Rutte & CO + Koning +
DBN KlaasKnot + Leden Bankenvereniging.
Zal ik de ICCrechtzaakNL uitbouwen tegen meer NIBC-machthebbers - Paulus de Wilt - ?
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.eu.un.
embassadors.presidents.mayors.10july2017.pdf
Op grond van het Folterverdrag is het gedrag + werkwijze van Bankiers in NL
een oorlogsmisdaad gericht tegen het NL-volk, met maar 1 doel:
'Zelfverrijking ten koste van Personen - Organisaties in NL
die géén toegang tot Recht meer hebben, of geconfronteerd worden met Criminele Rechters'.
Dit is het organiseren van moord + doden met voorbedachte raden, in groepverband =
landsverraad, volksverraad, terrorisme.
NIBC staat internationaal bekend als een bank die DNL bouwt, samen met de Elite.
En, dat terwijl de RepubliekNL het volk zeer veel opruimmacht geeft in de bureaucratie,
op lokaal - regioneel niveau. De Grondwet RNL + Republiekwetten + EU-future-proof-treaty
leveren vooral voor het MKB een kostenbesparing op.
= meer produceren + meer mensen opleiden + meer verkopen.
Ik - IPM - zal helder zijn:
'Als het nodig is zet ik alle medewerkers van banken in de ICC-gevangenis;
dit geldt dus ook voor NIBC - kapsones of niet -.'
Inmiddels is wel helder hoe groot mijn machtspositie is = het wordt steeds moeilijker
voor de Moordende Elite in NL om een baan te vinden in het buitenland.
Het etiket Oorlogsmisdadiger in Holland, kan niet worden weggepoetst.
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Het is van groot belang voor de NL-economie dat ik het IPM arbeidscontract krijg
en nieuwe verkiezingen voor de Gekozen Minister President kan uitschrijven.
Ik zal geen MP in RNL zijn; ik schoon het ICC op.

-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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