
-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Ondernemers willen 9% BTW in ruil voor Vrijheid tot Moord via Rechtspraak Fwd: ANVR

Bol.com Beslist. Detailhanel helpen Markrutte bij moord op hollanders

Datum:Thu, 12 Oct 2017 10:13:35 +0200

Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>

Aan:pr@bol.com, publicrelations@wehkamp.nl, klantenservice@beslist.nl,

contact@fashionchick.nl, info@anvr.nl, redactie@tweakers.net, info@detailhandel.nl,

media-nl@shell.com, mediarelations@klm.com, info@vvvameland.nl, info@nza.nl,

info@khn.nl, pers@ouderenfonds.nl, info@pensioenfederatie.nl, info@zzpcentrum.nl,

info@broodfonds.nl, info@metaalunie.nl, info@socialealliantie.nl, m.briet@pgb.nl,

info@evofenedex.nl, info@anbo.nl, rvd.pers.kh@minaz.nl, info@vvd.nl,

cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, bestuur@christenunie.nl, sp@tweedekamer.nl,

pers@fvd.nl, blijfdenkenaan@gmail.com, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl,

info@pvda.nl, oga.vanderbeek@vumc.nl, mediarelations.rotterdam@Unilever.com,

legal@asml.com, media.relations@akzonobel.com, info@schokkend-groningen.nl,

info@vanderlande.com, m.ruperti@drostenvandevijver.nl, juridisch@thuiswinkel.org,

pers@acm.nl, nibud@nibud.nl, klachtencoordinator@afm.nl, Secretariaat VEBAN

<info@veban.nl>, info@nvvk.eu, communicatie@nhg.nl,

huurdersverenigingbrederode@gmail.com, BusInfo@Sv-HN.nl,

ondernemers@ondernemersinbedrijf.nl, limburgonderneemt@mgl.nl,

provincie@zeeland.nl, bestuurscommunicatie@utrecht.nl,

bureau@nationaleombudsman.nl, info@persbureau-ameland.nl, fsb@fsb.ru,

washington.field@ic.fbi.gov, nlemb@mofa.gov.sa, corteidh@corteidh.or.cr,

webmaster@indianembassy.nl, chinaemb_nl@mfa.gov.cn, embjapan@lx.mofa.go.jp,

contact@business-humanrights.org, m.ruperti@drostenvandevijver.nl, info@nvsa.nl,

info@sapadvocaten.nl, info@vandergoen.nl, info@mv-advocaten.nl,

voorlichting@raadvanstate.nl, info@schenkeveldadvocaten.nl,

secretariaat@alliedadvocaten.nl, info@stadadvocaten.nl, info@schenkeveldadvocaten.nl,

kernkamp@lvh-advocaten.nl, info@energie-nederland.nl, post@rijnland.net,

G.Remmelts@Natuurmonumenten.nl, Bas Bastiaans Modestoffen

<babobastiaans@bbms.nl>, info@thepostonline.nl, info@ftm.nl, info@persgroep.nl,

privacy@tmg.nl, info@talpa.tv, oliver.fahlbusch@rtlgroup.com, ooggetuige@nos.nl,

press@google.com

Republiek-NL,

https://www.youtube.com/watch?v=bXWlorNNcw4&feature=youtu.be

AH - Bol.com - Detailhandel - Zorg - willen wel 9% BTW.

Dit hebben zij zelf zo geregeld bij Markrutte & co.

Omdat zij Markrutte willen helpen bij het stiekem folteren - doden van burgers via

Rechtspraak corruptie.

Zij misbruiken het dossier van de Internationaal Strafhof rechtzaak tegen NL

als dekmantel voor Moord door de Elite in NL - en financieel gewin.

Mensen met lagere inkomens mogen geen toegang tot Rechtbanken - Grondrechten meer hebben van

de Elite.

Dit kan je bereiken door burgers zo arm te maken dat zij onder huisarrest leven totdat zij sterven in

rechtenloosheid.

Het Slechte Regeerakkoord is door Ondernemers moedwillig tot stand gebracht.

AH- Bolcom - ANVR - Detailhandel weigert aan het volk te bewijzen dat zij weten dat er

een geheime dubbele lobby is in NL; Google bewijst het bestaan van deze Moordenaarsclub wel...
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door mij de vrijheid te geven deze videos te  publiceren.

Burgemeesters - Wethouders - Politie -

Defensie - VNG .e.a. verzwijgen de Elite-moordenaarsclub ook.

Ondernemers hebben van mij afgelopen jaren wetten gekregen waarmee zij Republiek NL

 kunnen inrichten als Rechtstaat voor elk Individu... bij een heel veel kleinere bureaucratie.

De Zorg-sector kan 30% bureaucratie wegkappen; maar wil dit ook niet...

 in ruil voor diezelfse Vrijheid tot Moord via Rechtspraak.

Ik ben de InterimMinisterPresident van NL.

In oorlogsgebied en bij criminelen heb ik veel respect; zij weten dat ik niet lieg.

Komende tijd maak ik dus videos.

Hierdoor zullen de besturen van de Elite- Bedrijven worden opgeschoond; de ene Hitler

verdwijnt en er komt een verse Hitler voor in de plaats.

Dit gaat ten koste van het Beursresultaat.

Hierdoor krijg ik meer macht in Azie - Africa - USA - Rusland.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:ANVR Bol.com Beslist. Detailhanel helpen Markrutte bij moord op hollanders

Datum:Wed, 11 Oct 2017 13:00:41 +0200

Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>

Aan:

Republiek -NL organisaties,

Morgen maak ik videos waarin ik uitleg HOE jullie misbruik maken

van mijn emails en Republiek NL ; hoe jullie Markrutte helpen bij moord

op Hollanders. In een geheime lobby die jullie voor klanten verbergen.

Als jullie dit niet willen, kunnen jullie vandaag een persbericht publiceren

waaruit blijkt welke juridische positie ik inneem in jullie bedrijf.

Jullie zijn niet meer dan oorlogsmisdadigers.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Mali-soldaten OVV rechtgeldig verklaart door InterimMinisterPresident in brief

Datum:Mon, 9 Oct 2017 13:02:46 +0200

Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>

Aan:m.ruperti@drostenvandevijver.nl

Advocaat MichaelRuperti,

Brief ondertekend onderweg.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
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/icc.lawcase.defence.commander.robbauer.soldaten.mortierongeval.9okt2017.pdf

Als de familie afziet van rechtzaken voeren, denken terroristen

dat de familie blij is dat de NL overheid hun zonen heeft gedood.

Desireestokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Onderzoek Mortier ongeval - niet rechtsgeldig = manipulatie Dictator Markrutte +

Defensie

Datum:Fri, 29 Sep 2017 13:12:59 +0200

Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>

Aan:m.ruperti@drostenvandevijver.nl

Advocaaat Michael Ruperti,

https://www.youtube.com/watch?v=1LpESddP328

GreetjeGroenbroek,

Het rapport van de Onderzoeksraad is niet rechtsgeldig.

Defensie negeert het rapport om deze situatie.

Er ligt een International Strafhof rechtzaak tegen NL - Onderzoekraad - omdat

parlement en rechtspraak samen burgers rechtenloos maken.

Ik ben hierin slachtoffer. Balkenende - Rutte - Rechtspraak proberen mij te doden.

Clingedael + OVV steunen dit soort moord.

ICC weigert te werken als eerlijke rechtbank.

Brieven op mijn website bewijzen dit.

ICC president - aanklager - rechters folteren - doden slachtoffers die rechtzaken starten bij ICC.

Met goedkeuring van EU -VN.

NLis sinds 2juni2014 een Dictatuur;

Koning WA weigert de rechtstaat te waarborgen voor alle burgers.

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen hem.

Sinds 12 dec2016 ligt er een ICC-rechtzaak tegen de Defensietop

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/icc.lawcase.ministrydefence.commandors.nl.dictatorship.unsg.antonioguterres.embassy.12dec2016.pdf

Vanaf 18november2016 is NL een republiek en

ben ik de InterimMinisterPresident van Nederland.

Geregeld via de UNSG Antonioguterres.

Maar Guterres krijgt betaalt om mij te negeren, terwijl het hele dossier op de website staat

en ALLE Ambassades mij stiekem accepteren als InterimMinisterPresident.

Het MH17 onderzoek is dus ook niet rechtsgeldig. De MH17 familieleden vinden dit goed;

zij willen alleen op de foto met  koning in de geschiedenisboeken.

about:blank

3 van 5 12-10-2017 10:13



Er komt nooit een veroordeling in een MH17 -rechtzaak.

Wat kan jij doen?

Nou, lees de brieven op mijn website. Begin rechts.

Daarna schrijf je mij een brief - op mijn adres - waarin je mij aanschrijft als InterimMinisterPresident

van NL.

Deze brief adresseer je als ik doe: ook aan ICC + MInAZ dictator Rutte = UNSG guterres Ambassade

Portugal in Denhaag.

In die brief vraag jij mij om het Onderzoek van je zoon wel rechtsgeldig te verklaren

= je weet dat er tegen OVV + Koning + alle parlementsleden een ICC-rechtzaak ligt.

Je krijgt van mijn een brief waarmee je naar de Militiarie rechtbank kan.

Daar moet je eerst stellen dat NL een dictatuur is per 2juni2014.

Een Republiek is per 18nov2016, met een nieuwe Grondwet Republiek NL.

Dit kan een rechter niet negeren, ondanks dat alle presidenten van rechtbanken

Markrutte & co helpen bij het rechtenloos maken - doodtreiteren van het volk.

Wat gebeurt er als de advocaat de rechtzaak te licht opzet?

Dan krijgen jullie Lobby-rechtspraak.

Zoals vele in NL dit ontvangen: Qkoortsmensen - Aardbevingsmensen.

Wel veel dure procedures maar geen uitspraak waarmee je als burger je

grondrechten terugkrijgt. Je ontvangt slechts 'Onzin & Genocide per Bureaucratie'.

DesireeStokkel

With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter van de wet ben ik InterimMinisterPresident van

Nederland

sinds 18november2016.
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Ik bewijs dat de Rechtspraak  - Parlement - Koningshuis gezamenlijk

burgers folteren - doden.

Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL ingevoerd.

Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident niet met geweld op,

nu ik geen burgeroorlog in EU wil.

Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement & Lobby steunen

criminelen.

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet -

Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden

van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs

aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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