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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>

Intelligente Ondernemers eisen Schadeergoeding DictatuurNL Fwd: Stadgenoot
& WBVbrederode eisen schadevergoeding voor Leven in Dictatuur NL
1 bericht
desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>
11 juni 2018 om 10:47
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: sjoerd@puurflow.nl, ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl, info@jen-npo.org, info@jeugdzorgnederland.nl,
redactie@studenten.net, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, redactie@luchtvaartnieuws.nl,
redactie@passendonderwijs.nl, r.buis@verzekeraars.nl, r.j.zee@wxs.nl, ingrid@wongworks.nl, info@brandweeraa.nl,
info@mkb-amsterdam.nl, info@mkbdenhaag.nl, info@vvvterschelling.nl, info@fairtrade.nl, info@sleepwet.nl,
info@diekstravanderlaan.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, info@raadslid.nu, info@njr.nl, Sanne
van Galen <communicatie@rover.nl>, hendriks@richardkorver.nl, onderwijs@digiloket.nl, info@jobmbo.nl,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, pers@acm.nl, pers@ah.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>,
info@dsw.nl, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, info@khn.nl, info@knb.nl, KBO Overijssel <info@kbo-overijssel.nl>,
Schokkend Groningen <info@schokkend-groningen.nl>, info@scholengroepholland.nl, info@marnixcollege.nl,
info@veb.nl, info@vvn.nl, werkgeverslijn@awvn.nl, Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>,
secretaris@vlieghinder.nl, secretariaat@vissersbond.nl, secretariaat@vnconline.nl, lhv@lhv.nl, Provincie Noord Holland
<post@noord-holland.nl>, post@rijnland.net, info@ovzandvoort.nl, info@giethoornonderneemt.nl, eindhoven@sp.nl,
pers@plasticsoupfoundation.org, pers@beteronderwijsnederland.nl
FIOD, Ambassade, RepubliekNL,
Deze email is alleen voor Intelligente personen & organisaties.
Elk individu & organisatie die NIET meebouwt aan DictatuurNL
kan een Schadevergoeding opeisen bij het MinAZ - Dictator Markrutte & co + Koning WA.
Deze Schadevergoeding moet worden uitbetaald als de Eisers-brief Juridisch correct is
opgesteld:
De Eiser mag geen personen / organisaties in dienst hebben
tegen wie een InternationaalStrafhof-rechtzaak is gestart.
De Eiser moet schriftelijk kunnen aantonen alle mogelijke moeite gedaan
te hebben, om DNL te stoppen en RNL te implementeren.
De Eiser moet bij de UNSG Guterres of ICC een kopie van het dossier
ICC-rechtzaakNL opvragen. ( Er staan criminele ICCbrieven op mijn website)
De Eiser moet de RepubliekNL 100% erkennen
= eisen dat IK - IPM het Arbeidscontract krijg vanaf 18nov2016
= eisen dat het Volk nieuwe Verkiezingen krijgt voor de Gekozen Minister President , Grondwet
RepubliekNL.

Hoeveel Schadevergoeding?
Ik -IPM - stel het bedrag op 10.000 per adres bij de Gemeentelijke Administratie.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/fiodonderzoek15mei2018iccrecht
zaaknlcriminelenvnambassade.pdf
Personen die op de VN-FIOD-brief lijst staan kunnen GEEN Schadevergoeding eisen.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=jqSFw365AFw.nl.&cbl=gmail_fe_180603.15_p9&view=pt&search=sent&th=163ee077862a2eaa&s
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Lobbisten die in mijn emails aangeschreven staan - dus geen enkel moeite doen om de
Republiek te bouwen ook niet.
Hoeveel Intelligente burgers heeft Holland?

---------- Doorgestuurd bericht ---------Stadgenoot & WBVbrederode, Huur-sector, FIOD,
Het is hoog tijd dat Woningscorperaties stoppen met het steunen van DictatuurNL.
En RepubliekNL opeisen.
Vooral, omdat Woningcorperaties de plicht hebben om criminelen - die op illegale wijze
worden vrijgelaten uit een gevangenis , door Politici die zelf massamoordenaars zijn te huisvesten.

Ik kopieer hier nu een Brief-instructie, die ik aan Lucinda van de Ven heb toegestuurd
, nu Dictator Dekker... de dader van haar zus Nadia op illegale wijze vrijlaat uit een TBS-kliniek.

IK - IMP & UNSG - wil dat Stadgenoot & WBVbrederode ook een Schadevergoeding opeisen
bij het Min AZ van 100.000 euro... voor het Rechtsfeit dat jullie gedwongen zijn
in een Dictatuur te leven & werken.
En Stadgenoot eis ook nog de Gekozen Burgemeester voor Amsterdam.
In de Grondwet RepubliekNL staat dit recht verankerd.
Kiesraad is 100% corrupt en moord-zuchtig, maar zij zijn verplicht deze Verkiezingen te
regelen - uitvoeren.
Mijn Brief-instructie aan Lucinda.
Lucinda,
Ik wil dat je een VN-FIOD- MinAZ brief schrijft en een Schadevergoeding eist van 100.000 euro
voor het Rechtsfeit dat jij - als zus van Nadia - gedwongen bent in een Dictatuur te leven.
Het zijn volgens de letter van de wet Dictatoren die je dwingen te aanvaarden dat
Pascal F. is vrijgelaten uit een gesloten TBS-kliniek .
Dit is wettelijk verboden.
Er ligt een ICCrechtzaakNL vanaf 1mei2007.
Het volk is nooit geinformeerd over deze rechtzaak; het Nederlandse volk kan
volgens de Grondwet - Mensenrechtenverdragen niet in een Dictatuur leven.
Er ligt een ICCrechtzaakNL tegen Koning WA, per 2 juni2014. De Koning weigert het
volk voor te lichten over de ICCrechtzaakNL. De Koning weigert de Grondwet voor
alle burger juridisch correct uit te voeren, terwijl hij de enige persoon is die formeel
de wetten & verdragen ondertekend voor het Hollandse volk.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=jqSFw365AFw.nl.&cbl=gmail_fe_180603.15_p9&view=pt&search=sent&th=163ee077862a2eaa&s
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Er ligt een ICCrechtzaakNL tegen alle leden van de Staten-generaal, vanaf 20april2015.
Holland is formeel een Republiek vanaf 18nov2016, geregeld door DésiréeElisabethStokkel
via de VN - Ambassade Portugal. Bij UNSG AntonioGuterres.
Désirée is de InterimMinisterPresident van NL.
Ministers Dekkers & Grapperhaus hebben geen rechtspositie - zij zijn Dictatoren.
En hadden al in de gevangenis van het ICC moeten zitten, op 18nov2016.
OP 15mei2018 krijgt de FIOD de opdracht van DésiréeStokkel om het dossier
van de ICCrechtzaakNL over te nemen van het MinAz... en het Hollandse
volk te beschermen tegen een leven in DictatuurNL.
En dan de klap op de vuurpijl.
IPM & UNSG DésiréeElisabethStokkel wil dat ik - Lucina van de Ven - een
Schadevergoeding claim indien bij : VN - FIOD - MinAz - ICC - Désirée.
Dit die ik nu in deze brief:
Ik 0 Lucinda - eis een Schadevergoeding van 100.000 euro voor het Rechtsfeit
dat een niet-bevoegd persoon mij informeert over het rechtsfeit dat de de
dader Pascal F. - die mijn zus Nadia heeft vermoord - vrijgelaten wordt
uit een gevangenissysteem door een officiële Dictator.
En dit ook nog zonder goedkeuring van de Rechter.
De enige persoon in NL die mag bepalen welke criminelen worden \
vrijgelaten op een Minister-brief is IPM & UNSG.
Deze brief adresseer je zoals ik mijn brieven addresseer = alle ontvangers
zichtbaar in beeld + allemaal dezelfde brief.
Ik wil deze brief samen met je schrijven...nu ik even moet controleren of je het juist doet..
En, ik kan er ook mijn handtekening onderzetten.
Dit is 1 dagje werk + 5 postzegels... en je hebt OPRUIMmacht vanaf de Grondwet RepubliekNL .
Op deze wijze doe je ook iets zeer belangrijks = bewijzen in de criminele wereld
'dat je niet met je laat sollen'.
Het feit dat je eerlijke bent over Dictatuur NL + RNL opeist + VN aanpakt
= respect bij criminelen.
Ik weet niet of Pascal F. je met rust laat... maar andere criminelen weten dat je samenwerkt met
mij...
Ik publiceer deze instructie ook op Facebook.
Hoe sneller wij deze brief opstellen - ondertekenen; des te beter is het voor jou... en Nadia.

Herschrijf de strekking van deze Lucinda-brief voor de Woningscorporatie-brief.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=jqSFw365AFw.nl.&cbl=gmail_fe_180603.15_p9&view=pt&search=sent&th=163ee077862a2eaa&s
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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

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=jqSFw365AFw.nl.&cbl=gmail_fe_180603.15_p9&view=pt&search=sent&th=163ee077862a2eaa&s

