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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>
9 juni 2018 om 06:00
Aan: privacy@tmg.nl
Cc: r.j.zee@wxs.nl, r.buis@verzekeraars.nl, info@veb.nl, karel.verhoeven@standaard.be, raad@rvdj.nl,
receptie@nieuwspoort.nl, fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, info@dsw.nl, info@diekstravanderlaan.nl,
info@mensenrechten.be, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, info@metaalunie.nl, info@burgemeesters.nl,
Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, info@wethoudersvereniging.nl, info@raadslid.nu, info@talpa.tv,
info@jen-npo.org, info@sleepwet.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, info@stadgenoot.nl,
communicatierijk@minaz.nl, info@zeehaven.nl, info@marechausseevereniging.nl, mediarelations@klm.com,
media@spacex.com, media@globalwitness.org, Media@taxjustice.net, info@taxeco.nl, info@tammeling.nl,
redactie@zandvoortsecourant.nl, redactie@luchtvaartnieuws.nl, redactie@passendonderwijs.nl, "Redactie NU.nl"
<redactie@nu.nl>, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, rusland <fsb@fsb.ru>, pr@onexim.ru, pr@tabriz.ru,
Press <press@princes-trust.org.uk>, press@gordonramsay.com, Department of Jobs Enterprise and Innovation DJEI
<press.office@djei.ie>, iac@ieb-ipa.org, info@njr.nl, info@hogeraad.nl, ambsec.denhaag@esteri.it,
ambassaden.haag@gov.se, pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, info@provinciegroningen.nl,
info@pluimveebedrijfslingerland.nl, info@boerenhart.nl, onderwijs@digiloket.nl, info@mkbdenhaag.nl,
contact@republikeinen.nl, contact@robotics-openletter.eu, Contact <contact@business-humanrights.org>
FIOD, TMG, Dendolder, RepubliekNL,
De Telegraaf bericht 'Rechtbank President Marieke Koek wil openheid over Rechtspraak'.
TMG geeft Dictator rechter Marieke Koek een platform om haar
folter -moordpraktijken voort te zetten.
Er ligt een ICCrechtzaak NL tegen Marieke Koek omdat zij weigert de Grondwet - VNverdrag Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen toe te passen.
Zij weigert het Bestuur van de Rechtspraak te dwingen te stoppen met het
doden van burgers in NL.
Zij weigert de Hogeraad te dwingen te stoppen met
'het Weggooien van dossiers
van Rechtenloze burgers in NL die rechtzaken starten tegen Politici'
= zij bouwt Genocide per Bureaucratie voor haar vriendjespolitiek met Politici.
En dit Monster Marieke Koek krijgt als president gerechtshof DenHaag oppermacht
in Internationale Rechtspraak.
Holland heeft zwakbegaafde Rechters.. en de hele Wereld ziet dit.
De Telegraaf moet worden opgeheven = Hitlerkrant
-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.
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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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