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18 januari 2018 om 10:12
Aan: kiesraad@kiesraad.nl
Cc: communicatierijk@minaz.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl, Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>,
info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, info@raadslid.nu, vvg@vng.nl, youngstartup@vps-nl.com,
Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, werkgeverslijn@awvn.nl, bestuur@christenunie.nl, pers@fvd.nl,
pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, contact@anp.nl, rtlnieuws@rtl.nl, receptie@groenlinks.nl,
receptie@nieuwspoort.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, info@vvd.nl, info@banktencate.nl,
info@sleepwet.nl, info@anbo.nl, sp@tweedekamer.nl, c.hulsman@stage50plus.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl,
gert.riphagen@eerstekamer.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, Bruxelas <bruxelas@mne.pt>, Korea <korea@korea-dpr.com>,
koreanembassynl@mofa.go.kr, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, ambassade.monaco@skynet.be,
visa_leg@iranianembassy.nl, webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, h.hanemaaijer@minez.nl, meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl
Kiesraad, 50plus, MinAZ, Ambassades, RepubliekNL,
De Kiesraad is een Criminele Organisatie die in haar huidige vorm niet mag bestaan.
Er ligt een ICCrechtzaak tegen Leden - personeel van de Kiesraad - , omdat zij DictatuurNL steunen &
bouwen.
De Kiesraad weigert de Criminelen uit het Parlement - Koningshuis te verwijderen, wat een
oorlogsmisdaad is.
Ook assisteert de Kiesraad Burgemeesters - CVDK - Gedeputeerden - Wethouders bij het folteren /
doden
van Burgers, via Rechtspraak Corruptie.
De Kiesraad houdt de Rechtspraak moedwillig corrupt, voor behoud van Dictatuur NL.
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.electoralcouncil.nl.members.warcrimes.unsg.
antonioguterres.embassy.nov2016.pdf
De Kiesraad mag op grond van het Folterverdrag geen Referendum voor Politieke Partij 50 Plus
uitschrijven,
nu deze partij geen bestaandrecht heeft. Er ligt een ICCrechtzaak tegen 50Plus-personeel - politici

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 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=Tklad4LQTjQ.nl.&view=pt&search=sent&th=161088a63c019fd1&siml=161088a63c…
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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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