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Aan: j.p.h.smits@tue.nl
Cc: pers@cbs.nl, fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, communicatierijk@minaz.nl, info@nza.nl, info@sleepwet.nl,
info@fraude.nl, info@legal.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, bruxelas@mne.pt,
pd@un.org, media@imf.org, iac@ieb-ipa.org, Press <press@princes-trust.org.uk>, pressa@sobchakprotivvseh.ru,
Department of Jobs Enterprise and Innovation DJEI <press.office@djei.ie>, press@google.com, Provincie Noord Holland
<post@noord-holland.nl>, onderwijs@digiloket.nl, info@mendelcollege.nl, info@vvvterschelling.nl, info@banktencate.nl,
Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, receptie@nieuwspoort.nl,
redactie@studenten.net, redactie@balansdigitaal.nl, redactie@passendonderwijs.nl, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, armeewaffen@vtg.admin.ch,
gremb.hag@mfa.gr, Telejato <telejato@libero.it>, m.ruperti@drostenvandevijver.nl, info@diekstravanderlaan.nl,
hendriks@richardkorver.nl, ooggetuige@nos.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, info@brandweeraa.nl,
info@broodfonds.nl, info@ambulancezorg.nl, r.buis@verzekeraars.nl, r.j.zee@wxs.nl, webmaster@africa-union.org,
Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, amsterdam@sp.nl, amsterdam@fvd.nl, info@raadslid.nu, info@wethoudersvereniging.nl
Republiek NL, Ambassade,
Monitor Brede Welvaart van CBS - WRR & Jan-Pieter Smits
= dekmantel voor Moord door Elite-ICC-lobby
https://www.tue.nl/universiteit/faculteiten/industrial-engineering-innovation-sciences/defaculteit/medewerkers/details/ep/e/d/ep-uid/20167725/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/04/cbs-hoogleraar-onderzoekt-brede-welvaart
De CBS Monitor Brede Welvaart = gevaarlijke volksverlakkerij.
De Wetenschappelijke Raad voor de Regering heeft het MinAz in een 100%
Moordenaarsclub veranderd.
Alle personen werkzaam bij het MinAz willen aan de macht blijven om Individuen
stiekem te doden;
zij houden onze Italiaanse Maffia-Koning WA aan de macht... als 'partner in crime'.
CBS assisteert het InternationaalStrafhof + Criminele rechters + Korpsleider Politie
ErikAkerboom +
5 Commandanten Defensie + Zorgbestuurders + Ondernemers bij
'het organiseren van Moord op Individuen, die stiekem moeten verdwijnen'.

CBS weet dat Nederland formeel een RepubliekNL is per 18nov2016.
En houdt het Juridisch Vacüum tussen DictatuurNL - RNL moedwillig in stand,
voor het bouwen van leugens over NL.
CBS weet ook dat ik een ICCrechtzaakNL tegen CBS-personeel ben gestart,
omdat zij willens & wetens meewerken aan deze
Stiekeme Moorden.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=l6HChIyDZcI.nl.&cbl=gmail_fe_180506.06_p7&view=pt&search=sent&th=16367a32ee17fec2&sim
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FIOD - via de VN - opdracht gegeven het MinAZ over te nemen = Rechtstaat
NL te herstellen.
Ik heb de

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/fiodonderzoek15mei2018iccrecht
zaaknlcriminelenvnambassade.pdf

Dit betekent dus dat de FIOD oppermachtig is aan het CBS.
En dat het volk de leugens van het CBS niet mag aannemen - niet mag verwerken in
DictatuurNL-.
AnneFaber.... AnnasAurough .... en alle moorden dia onder 'zelfdoding of natuurlijke dood worden
weggeschreven'.
CBS blijft weigeren onderzoeks-Categorieën aan te maken voor 'Onbekende Doodsoorzaak
+ Leugens Doodsoorzaak".

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 - 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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