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Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: redactie@luchtvaartnieuws.nl, redactie@studenten.net, info@bouwendnederland.nl, Bits of Freedom <info@bof.nl>,
kiesraad@kiesraad.nl, pers@beteronderwijsnederland.nl, info@brandweernederland.nl, info@federatie.nl, Nationaal
Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, info@anbo.nl, info@vvvterschelling.nl, info@wijzijnproud.nl, info@raadslid.nu,
info@njr.nl, info@diekstravanderlaan.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, info@defensiebond.nl,
info@talpa.tv, ooggetuige@nos.nl, info@jen-npo.org, rtlnieuws@rtl.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl,
info@jobmbo.nl, Danielle van den Eeckhout <info@sire.nl>, info@dressforsuccess.nl, ZuivelOnline <info@nzo.nl>,
pers@ah.nl, info@boerentenhoeve.nl, info@veb.nl, info@zeehaven.nl, eupress@tesla.com, "Redactie NU.nl"
<redactie@nu.nl>, redactie@tankpro.nl, redactie@passendonderwijs.nl, redactie@zandvoortsecourant.nl,
info@tammeling.nl, info@taxeco.nl, info@rijksrecherche.nl, klantenservice@beslist.nl, r.buis@verzekeraars.nl,
info@c8claim.nl, info@mv-advocaten.nl, info@nza.nl, Sanne van Galen <communicatie@rover.nl>,
info@drenthewebsite.nl, provincie@fryslan.frl, protocol@eurojust.europa.eu, info@hogeraad.nl, info@hobdenhelder.nl,
info@fairtrade.nl, info@knb.nl, info@metaalunie.nl
Nederland, Kiesraad,
Ondernemers in NL hebben groot plezier de DictatuurNL gebouwd,
via de InternationaalStrafhof-corruptie in VN - Ambassade lobby.

Gevolg:
Hollanders kunnen alleen een Schadevergoeding claimen
bij een VN-lidstaat dat NL- Satellieten in Space aanvalt... en NLers beschadigd....
in RepubliekNL.
En zelfs dit = onmogelijk doordat de Kiesraad weigert de Grondwet uit
te voeren en weigert Criminele Politieke partijen te stoppen.

Er ligt een InternationaalStrafhof-rechtzaak tegen de Kiesraad.
Het Opschonen van de Kiesraad = onvoldoende om voor Ondernemers
toch een Schadeclaim te kunnen opeisen in zaak van Space-oorlog Satellieten.
Alle Organisaties die samenwerken met Parlement - Koning - Defensie - Politie VNONCW - MKB - HCSS - KNAW - Rechtspraak.... zullen GEEN Schadevergoeding kunnen
eisen.
Alle Organisaties moeten van Rechtspersoon veranderen in RepubliekNL.
En moeten 100% opgeschoond worden, voordat er ook maar 1 persoon werkzaam
bij zo'n Organisatie in Aanmerking komt voor Schadevergoeding.

Oplossing:
Ik - IPM DesireeStokkel - kan het bestaan van deze Pro-DictatuurNL Organisaties,
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=53c73868da&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar7275612924030868853%7Cmsg-a%3Ar6120526…
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goedkeuren voor RepubliekNL.... nadat alle personen tegen Wie een ICCrechtzaakNL
is gestart... een Formele Excuus-brief met Schikking & Schadevergoeding hebben
volbracht.
Dit geldt dus ook voor de Kiesraad.

Nadat dit is gebeurd.... heeft het NL-volk ook de macht over China President XI
en al zijn ICT-hardware bij de AIVD & Co.
Ik heb al tegen China President XI gezegd:
' Ik ben aan de macht op Aarde en in Space = tijd om te gaan '.

-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/
https://www.mequhi.com
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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