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Aan: ydekoster@binnenlandsbestuur.nl
Cc: embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, visa_leg@iranianembassy.nl, Press <press@princestrust.org.uk>, info@zeehaven.nl, post@rijnland.net, Landespolizei Liechtenstein <info@landespolizei.li>, pd@un.org,
kapo@kapo.ee, info@uwv.nl, service@milieudefensie.nl, cites@milieu.belgie.be, a.vanpinxteren@minez.nl,
edmond.messchaert@minbzk.nl, communicatierijk@minaz.nl, woordvoering@knp.politie.nl, Otp informationdesk
<otp.informationdesk@icc-cpi.int>, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, Telejato
<telejato@libero.it>, Stop the War Coalition <office@stopwar.org.uk>, info@burgemeesters.nl,
info@wethoudersvereniging.nl, info@sleepwet.nl, info@raadslid.nu, Bruxelas <bruxelas@mne.pt>,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, info@mehr-demokratie.de, ambassade.monaco@skynet.be,
archivio.denhaag@esteri.it, emb.lahaya@maec.es, Hello <hello@scottishhumanrights.com>, Info
<info@socialentrepreneurs.ie>, Info <info@shetland.gov.uk>, press@gazprom.ru, knaw@knaw.nl, info@nvsa.nl, Info
<info@anvr.nl>, fox@fox-it.com, info@arubahuis.nl, armeewaffen@vtg.admin.ch,
polizeioeffentlichkeitsarbeit@polizei.hamburg.de, police@police.gov.cy, iraqembassy.nl@mofa.gov.iq,
thehague@tamseel-ecs.gov.eg, webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl, emb_nl@mfa.gov.ua,
info@bouwendnederland.nl, rtlnieuws@rtl.nl, ooggetuige@nos.nl, pers@acm.nl, media-nl@shell.com,
mediarelations@klm.com, pers@ah.nl
Ambassades, FBI, MinEZ -AZ, ICC,

RepubliekNL,

Binnenlandsbestuur geeft een prijs uit voor Beste Bestuurder 2017.
De genomineerden voor deze prijs zijn schuldig aan het organiseren van Moord op
Burgers, internationaal.
Deze genomineerden moeten worden verwijderd en worden vervangen door
Bestuurders
die wel de Grondwet - VNverdrag - Folterverdrag - Mensenrechten toepassen;
ten nadele van Politici - Koning - Criminle rechters in NL die Dictatuur NL
bouwen.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.eu.un.
embassadors.presidents.mayors.10july2017.pdf
Hans Oosterhout van het Bestuur Waterschappen:
https://www.uvw.nl/hans-oosters-genomineerd-voor-beste-lokale-bestuurder-2017/
3 Burgemeesters + 4 Wethouders + 2 Commissarissen van de Koning.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/genomineerden-beste-lokale-bestuurder-2017bekend.9578154.lynkx
Criminelen- Terroristen, zien wat er gebeurd.
Bestuur NL wil meer Crime - Oorlog.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=mSC6RWCbko0.nl.&view=pt&search=sent&th=160dad108151904e&siml=160dad1…
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Vooral de Waterschappen zijn Kwetsbaar.
gevaar.

Watermanagement - internationaal - komt in

Ambassades: jullie moeten dit proces stoppen! Burgers worden gedood voor het feit dat zij samenheulen met het ICC - UNSGguterres.

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal-nh
0238887862 Phonetap

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.

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

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=mSC6RWCbko0.nl.&view=pt&search=sent&th=160dad108151904e&siml=160dad1…
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