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desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
18 januari 2018 om 20:16
Aan: ledenadmin@50pluspartij.nl
Cc: ooggetuige@nos.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, pers@eigenhuis.nl,
apeldoorn@vanbruggen.nl, sp@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl,
pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, pers@fvd.nl, perscontacten@huurcommissie.nl,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, bestuur@christenunie.nl, info@vvd.nl,
info@anbo.nl, info@banktencate.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, solliciteren@dsw.nl, Otp informationdesk
<otp.informationdesk@icc-cpi.int>, contact@anp.nl, communicatie@nhg.nl, persvoorlichting@aedes.nl,
info@detailhandel.nl, info@knb.nl, kiesraad@kiesraad.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, emb.hague@mfa.no, emb.lahaya@maec.es,
ambassade.monaco@skynet.be, webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl, Bruxelas
<bruxelas@mne.pt>
Ambassades, RepubliekNL, Eigenhuis, Ouderenfonds,
NOS bewijst dag-in, dag-uit dat zij een Criminele Fascistische organisatie is
die ALLE Juridische bewijsstukken ten nadele van Hun Vriendjes negeert.
Zij negeren het rechtsfeit dat er tegende NOS en 50Plus een ICCrechtzaak ligt,
wat impliceert dat op Grond van het Folterverdrag
niet meer gecommuniceerd mag worden met de NOS of 50Plus.
Iedereen die dit wel doet is een oorlogsmisdadiger,
medeplichtig aan het Organiseren van Moord op Nederlanders in NL.

50Plus, Ouderen-organisaties & Vereniging Eigenhuis kiezen er voor om Balkenende & co + Rutte &
co te assisteren
bij Moord op burgers in NL = Liegen over Echte Rechtspositie NL binnen Ministeries - Ambassade-ICClobby.
Er wordt Belastinggeld verspild aan een Referendum dat NIET nodig is,
omdat alle zaken in RepubliekNL al zijn geregeld = nieuwe - meer gunstige - wetgeving voor
Koophuizen & Huurhuizen.

https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/uploads/5/6/2/4/56243847/
aardbevinggroningenrechtzaakvehis_criminelerechtersbelonenvoormoordopburgersjan2018.pdf
https://nos.nl/artikel/2212559-50plus-voldoende-handtekeningen-opgehaald-voor-stap-naar-referendum.html
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/verenigingeigenhuis.wil.plotseling.politici.
assisteren.criminaliteit.aanmaken.2012.pdf
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InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=-W3lu5ErTqc.nl.&view=pt&search=sent&th=1610ab3364c8604f&siml=1610ab3364…
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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 - 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
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