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Aan: woordvoering@pggm.nl
Cc: info@federatie.nl, knaw@knaw.nl, Medicijngebruik <info@medicijngebruik.nl>, j.jongeling@rathenau.nl, Nationaal
Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, lhv@lhv.nl, info@dsw.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icccpi.int>, info@pvda.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, info@njr.nl,
bakker@vereniginghogescholen.nl, onderwijs@digiloket.nl, redactie@studenten.net, redactie@balansdigitaal.nl,
redactie@passendonderwijs.nl, info@sleepwet.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, rusland <fsb@fsb.ru>,
embacuba@xs4all.nl, emb.hague@mfa.no, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr,
Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, ambassade.monaco@skynet.be, hay.vertretung@eda.admin.ch, hadgen@had.gov.hk,
Hague.Info@mfat.govt.nz, hagueembassy@mfa.gov.cy, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, haaamb@um.dk,
ukinnl@fco.gov.uk, iac@ieb-ipa.org, Hello <hello@scottishhumanrights.com>, Department of Jobs Enterprise and
Innovation DJEI <press.office@djei.ie>, pr@onexim.ru, pr@tabriz.ru, receptie@nieuwspoort.nl, info@banktencate.nl,
singemb_bru@mfa.sg, embassy.hague@mfa.rs, Embassy.Hague@mfa.bg, bruxelas@mne.pt, brussels@crisisgroup.org,
brussels@ilo.org, pers@prinsesmaximacentrum.nl, info@schildernet.nl, info@bouwendnederland.nl, info@matafbouw.nl,
sjoerd@puurflow.nl, communicatie.nederland@dsm.com, recruitment.nl@tatasteel.com, info@raadslid.nu, info@knov.nl
FIOD, PGGM, RepubliekNL, KNAW, Ambassade,
FIOD: Er ligt een ICCrechtzaakNL tegen oud-minister Jet Bussemaker.
Zij mag nergens werken.
Niet bij PGGM, niet bij de Universiteit van Leiden... of waar dan ook.
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/fiodgeenbelastingbetalendictatuurnlkoningcorrupticc.pdf
Alle Ambassades weten dat Bedrijfscontracten geen enkele Juridische Waarde meer
hebben in DictatuurNL.
Het volk moet beschermd worden tegen Criminele Besturen in de Pensioen-wereld / Zorg /
Recht / Onderwijs / Bouw.
En een Dictator --- die er voor zorgt dat Politici die al in de ICC-cel hadden moeten zitten
een baan als Zorgbestuurder krijgen ---, kan ook geen Hoogleraar Medische Wetenschap in
Leiden zijn.

De Inspecteur van de Zorg heeft ook al in een brief aan mij bewezen
'dat zij mensen wil vermoorden voor Politici - Criminele rechters'....
De Zorg Puinhoop in NL = 100% .
De kwaliteit van het Onderwijs = uitermate slecht in NL.
Het enige wat studenten leren = Criminele Lobby-taal omzetten in een tentamen.
-DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal-nh
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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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