
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:ambassades Re: Rechtspraak geeft Rusland NL nationale veiligheid kado Fwd: NRC rosneft Fwd:

Defensie personeel
Datum:Mon, 28 Nov 2016 09:04:57 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info prodef <info@prodef.nl>, pm@pm.gov.pt, bruxelas@mne.pt, fsb@fsb.ru,

rusembassynl@mid.ru, info@hg.mofa.go.jp, info@embassyofmyanmar.be, embassy.haag@mfa.ee,
press.release@china.org.cn, ppm@pmo.gov.my, consulate.hga@mfa.gov.hu,

ambassade.monaco@skynet.be, emb.lahaya@maec.es, presidente@pec.governo.it,
info.mfa@gov.mt, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch,
hay.vertretung@eda.admin.ch, den-haag-ob@bmeia.gv.at, embassy.netherlands@mfa.gov.lv,
hague@embassy.mzv.cz, embassy.hague@mfa.rs, emb_nl@mfa.gov.ua, lahaye.amb@mae.etat.lu,

embassy.haag@mfa.ee, sanomat.haa@formin.fi, haaamb@um.dk, emb.hague@mfa.no,
ambassaden.haag@gov.se, ceu@gov.scot, SupremeCourt@courts.ie,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, haga@mae.ro, emb.hague@mzv.sk, redactie@tweakers.net,
korea@korea-dpr.com, korean@kbs.co.kr, otp.informationdesk@icc-cpi.int,

letterbox@dailystar.com.lb, nlemb@mofa.gov.sa, iranemb.kul@mfa.gov.ir, info@kuwaitembassy.nl,
info@embassyofoman.nl, webmaster@indianembassy.nl, correo@presidencia.gob.bo,
embve.bebrs@mppre.gob.ve, brusselspe@gmail.com, Stop the War Coalition
<office@stopwar.org.uk>, ncvo@ncvo-vol.org.uk, info@mehr-demokratie.de,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, Embassy.Hague@mfa.bg, info@ethiopianembassy.be,

info@amba-mali.be, embassy.malawi@skynet.be, embassy@uzbekistan.be, irak@skynet.be,
thehague@tamseel-ecs.gov.eg, boc@pm.gov.tn, ambalg3@ziggo.nl, enquiry@1835500.gov.hk,
eacenq@reo.gov.hk, hadgen@had.gov.hk, info@embassyofmyanmar.be, rvd.pers.kh@minaz.nl,
p.huijts@minaz.nl, washington.field@ic.fbi.gov, embassy.thehague@mfa.gov.tr,

informatiepunt@kiesraad.nl, info@arubahuis.nl, post@noord-holland.nl,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, redactie@tweakers.net

Ambassades,

De DefensieVakbond Prodef = een oorlogsmisdadigersclub in NL die burgers foltert en vermoordt.

DesireeStokkel

Op 28-11-2016 om 8:53 schreef info prodef:

Ik stel het op prijs als u mijn e-mailadres (info@prodef.nl) uit uw verzendlijst verwijdert!

Van: destokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Verzonden: zondag 27 november 2016 09:39
Aan: info@veteraneninstituut.nl; alg.secretaris@marechausseecontact.nl; info@marechausseevereniging.nl;
info prodef; info@defensiebond.nl; bbtv@mijnvbm.nl; info@werkenbijdefensie.nl;

redactiemilitairespectator@mindef.nl
Onderwerp: Rechtspraak geeft Rusland NL nationale veiligheid kado Fwd: NRC rosneft Fwd: Defensie
personeel

Lager Defensie-personeel,

Jullie weten dat het voor mij moeilijk is om het Lagere Defensie-personeel te bereiken,

voor behoud van de Hollandse nationale veiligheid.

MinAz - Min Defensie top - Thehaguesecuritydelta handhaven hun machtsmisbruik in de media
Ook als dit leidt tot het totale verval van de Hollandse veiligheid.

Vergeet niet dat sinds 18nov2016 ALLE ambassadeurs - presidenten de juridische
macht hebbenom  het NL-parlement en Koninklijkhuis onder curatele van elk ander VN-land te plaatsen.

zij weten dat zij mij niet kunnen negeren... en willen dit ook niet.

Ik wil echt dat het Lagere Defensie-personeel zichzelf loskoppelt van de moordpraktijken
van de Defensie-top en MinAZ.  
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Dit kunnen jullie doen met een grapje:
'Wij hebben van DesireeStokkel het verzoek gekregen
een nieuw Fairtrade Volkslied voor Republiek Holland te componeren en op te treden

tijdens de overdracht van haar arbeidscontract InterimMinisterPresident
aan de 1ste door het  volk Gekozen MinisterPresident op 17maart2017'.

Zodoende kunnen jullie de Defensie-top dwingen juridisch correct te gaan werken.

De Verkizeingscampagnes worden ook gefundeerd in de echte waarheid en het volk
stemt voor ZICHZELF. 

https://www.youtube.com/watch?v=QO1UFePd_aQ

NRC - Rechtspraak liegen over Rosneft. Kremlin en Rosneft lachen NL uit.  Het Kremlin weet dat er een
ICC-rechtzaak ligt tegen NL , sinds mei2007.

Weet ook dat NL -politici - Rechtspraak - media liegen tegen het NL volk...en de echte Nationale Veilighed voor
het volk ontstaan door leugens over deze ICC-rechtzaak tegen NL.

Het Kremlin zal heus wel het Rosneft dossier gemanipuleerd hebben, om de Hollandse Rechtspraak voor gek te

zetten. En, ik denk dat de emails die de NRC gebruikt om het Kremlin in een kwaad daglicht te stellen....
OOK... gemanipuleerd zijn.

NRC - Rechtspraak weigeren nl aan het Hollandse vok uit te leggen 'dat er een Juridische coupe heeft

plaatsgevinden.
DesireeStokkel eist per 18nov2016 het arbeidscontract InterimMinisterPresident op.

En voert per decreet in de Grondwet Republiek NL + 3 opbouw-wette RepublikNL.

Het MinAz - MinDefensie - media - Rechtspraak weten dat deze bewijsstukken Online staan.... Maar zij hebben
dus niet het ftsoen het NL-volk te informeren over de 100% wijziging van de NL-nationale veiligheid.

Putin - Rosneft - FSB weten dat ik hun spelletjes doorzie.... en er geen probleem van  maak.

Zij weten ook dit ik zie HOE zij de gaten in het NL-veiligheidssyteem gebruiken om zichzelf te verdedigen.

Wat moet er gebeuren?

Rechtspraak - ICC - NRC - media Defensie - Dictarot Rutte moeten stoppen met liegen over de echte
Juridische positie van de Hollander en de Hollandse bedrijven.

Er moeten 15maart2017 Verkiezingen komen verankerd in deze waarheid.

Ik moet ook echt het arbeidscontract MP krijgen... om de nationale veiligheid van Euorpa te beschermen tegen
de kwaadaardige Hollandse lobby. En Navo-gekte.

Het Hollandse volk moet waaker worden en voor hun 1-peroonstoko Politiek - Rechtsysteem gaan zorgen.

Dan heb ik de mcht over Putin... en dit weet hij.

DesireeStokkel

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

Onderwerp:
NRC rosneft Fwd: Putin, Fwd: Defensie personeel Fwd: Nationale veiligheid 100% gewijzigd op
18nov2016 Markrutte - Media liegen tegen volk

Datum: Fri, 25 Nov 2016 12:00:26 +0100

Van: destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:

nrc@nrc.nl, opinie@nrc.nl, carriere@nrc.nl, fsb@fsb.ru, rusembassynl@mid.ru,
postman@rosneft.ru, nikibor@vsrf.ru, dmitry.sudakov@pravda.ru, pr@onexim.ru,
producers@rttv.ru, prelease@sptimes.ru, press@rttv.ru, pr@radiomayak.ru,

info@primamedia.ru, partya@pravoedelo.ru, com@gubkin.ru, knto_vl@mail.ru,
embajada@embajada-ecuador.ru

FSB, Rosneft,

Did you falsify the emails about Rosneft you send to NRC, too?

Who is falsifing my emails to you?
I'd like to meet that person during my interview on Russian tv.

about:blank
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Desiree

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

Onderwerp:
Putin, Fwd: Defensie personeel Fwd: Nationale veiligheid 100% gewijzigd op 18nov2016

Markrutte - Media liegen tegen volk

Datum: Fri, 25 Nov 2016 08:34:41 +0100

Van: destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:
rusembassynl@mid.ru, fsb@fsb.ru, pr_dept@sputniknews.com, ask@kommersantuk.com,

mhg-main@online.ptt.ru, producers@rttv.ru, pr@onexim.ru, dmitry.sudakov@pravda.ru

Putin, Medvedev,

Can I have an interview on the Russian tv?
To be broadcasted on sunday 11dec2016.

I 'd like  to be interviewed in  a neutral environment in Bloemendaal - Haarlem; hotel.
You must organize this and pay for it.

I need to stop the slow and retarded responses of the Dutch nationals.

I need you to make a public statement:  ' I  follow orders  from Desiree'. 
And.. 'I have asked UNSG AntonioGuterres if he has received my labourcontract
InterimPrimeMinister from the NL Ministry of Defence'.

And... offer me to bring ICC-personnel to a Russian court for the warcrimes they
exercize inside ICC; they will be sentenced to a life in poverty for 9 years'.

For me, the race against the clock starts.

Immigrants turn furious in Eastern- Europe.
I need to be prepared for a 'breakout of angry people in NL'.

I must have implemented the Constitution Republic NL with the people,

before PVV Geertwilders takes over with hatred.

The lower defence-personnel is informed; hopefully they become quick thinkers.

You need to  learn to move on my rythm; I have to do the shit-job overhere.

Desireestokkel.

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

Onderwerp:
Defensie personeel Fwd: Nationale veiligheid 100% gewijzigd op 18nov2016 Markrutte - Media
liegen tegen volk

Datum: Fri, 25 Nov 2016 06:56:10 +0100

Van: destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:
info@veteraneninstituut.nl, alg.secretaris@marechausseecontact.nl,
info@marechausseevereniging.nl, bbtv@mijnvbm.nl, info@defensiebond.nl, info@kvmo.nl,
info@acom.nl, info@prodef.nl

Defensie-personeel,

Dit is niet het moment 'voor lichte zaken of grapjes'.

about:blank
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Toch heb ik een verzoek aan het Lagere Defensie-personeel:

'Ik - DesireeStokkel, InterimMP - zie graat dat het Lagere Defensie-personeel

een nieuw Volkslied componeert en uitvoert op 17maart2017.
De dag dat ik mijn arbeidscontract overdraag aan de 1ste Gekozen MinisterPresident RepubliekNL'.

Dit nieuwe Volkslied gaat over de Fairtrade-mens op Planeet Aarde;

vergeet de Robot niet, deze moeten wij te vriend houden.

Een modern lied - met een Kinderen voor Kinderen klank en ritme - . Geen hupsa-sa lied.

DesireeStokkel

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

Onderwerp: Fwd: Nationale veiligheid 100% gewijzigd op 18nov2016 Markrutte - Media liegen tegen volk

Datum: Fri, 25 Nov 2016 06:33:13 +0100

Van: destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:

info@kennisnet.nl, info@poraad.nl, info@vo-raad.nl, Loket Onderwijsinspectie

<loket@onderwijsinspectie.nl>, redactie@passendonderwijs.nl, info@aob.nl, boink@boink.info,
info@klijnbeveiliging.nl, info@bouwensen.nl, info@alphasecurity.nl, info@variobeveiliging.nl,
info@heras-mobile.nl, info@fairtrade.nl, info@eerlijkwinkelen.nl, info@icco.nl, info@anvr.nl,
clientenservice@corendon.nl, beckers@sgr.nl, info@calamiteitenfonds.nl, pers@tui.nl,

w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, info@scheldestromen.nl, post@rijnland.net,
info@vvbl.info, oranje@knvb.nl, sonya.schonewille@nocnsf.nl, info@broodfonds.nl,
persvoorlichting@rdw.nl, info@zzpcentrum.nl, communicatierijk@minaz.nl, kbvg@kbvg.nl,
info@nbvn.nl, publieksvoorlichting@coa.nl

Scholen, Beveiligingsbedrijven, Fairtrade, Tourisme, Ziekenhuizen, Waterschappen,

Bibliotheekleveranciers, Sport, ZZP, RDW, Deurwaarders, Notarissen, COA,

Stuur deze email door naar relaties, svp.

Het is voor uw persoonlijke veiligheid en EU-veiligheid.

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

Onderwerp: Nationale veiligheid 100% gewijzigd op 18nov2016 Markrutte - Media liegen tegen volk

Datum: Fri, 25 Nov 2016 05:50:45 +0100

Van: destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:

antoinette.collignon@legaltree.nl, pm@pm.gov.pt, bruxelas@mne.pt, fsb@fsb.ru,

rusembassynl@mid.ru, info@hg.mofa.go.jp, info@embassyofmyanmar.be,
embassy.haag@mfa.ee, press.release@china.org.cn, ppm@pmo.gov.my,
consulate.hga@mfa.gov.hu, ambassade.monaco@skynet.be, emb.lahaya@maec.es,
presidente@pec.governo.it, info.mfa@gov.mt, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,

armeewaffen@vtg.admin.ch, hay.vertretung@eda.admin.ch, den-haag-ob@bmeia.gv.at,
embassy.netherlands@mfa.gov.lv, hague@embassy.mzv.cz, embassy.hague@mfa.rs,
emb_nl@mfa.gov.ua, lahaye.amb@mae.etat.lu, embassy.haag@mfa.ee, sanomat.haa@formin.fi,
haaamb@um.dk, emb.hague@mfa.no, ambassaden.haag@gov.se, ceu@gov.scot,

SupremeCourt@courts.ie, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, haga@mae.ro,
emb.hague@mzv.sk, redactie@tweakers.net, korea@korea-dpr.com, korean@kbs.co.kr,
otp.informationdesk@icc-cpi.int, letterbox@dailystar.com.lb, nlemb@mofa.gov.sa,
iranemb.kul@mfa.gov.ir, info@kuwaitembassy.nl, info@embassyofoman.nl,
webmaster@indianembassy.nl, correo@presidencia.gob.bo, embve.bebrs@mppre.gob.ve,

brusselspe@gmail.com, Stop the War Coalition <office@stopwar.org.uk>, ncvo@ncvo-
vol.org.uk, info@mehr-demokratie.de, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,
Embassy.Hague@mfa.bg, info@ethiopianembassy.be, info@amba-mali.be,
embassy.malawi@skynet.be, embassy@uzbekistan.be, irak@skynet.be, thehague@tamseel-

ecs.gov.eg, boc@pm.gov.tn, ambalg3@ziggo.nl, enquiry@1835500.gov.hk, eacenq@reo.gov.hk,
hadgen@had.gov.hk, info@embassyofmyanmar.be, rvd.pers.kh@minaz.nl, p.huijts@minaz.nl,
washington.field@ic.fbi.gov, embassy.thehague@mfa.gov.tr, informatiepunt@kiesraad.nl,
info@arubahuis.nl, post@noord-holland.nl, embassy.thehague@mfa.gov.tr

about:blank
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Ambassades: de email stuur ik vandaag naar heel Nederland.

Bedrijven, ICC, Ambassades,

Op 18nov2016 is de nationale veiligheid van Holland 100% gewijzigd.
Dictatoren Markrutte - Koning WA - Thehaguesecuritydelta - ICC lobby liegen
tegen het volk.

Het Nederlandse volk weet niet in welk gevaar zij echt verkeren en wat zij
kan doen voor zelfbescherming.

Op 18njov2016 heb ik - DesireeStokkel - een Juridisch correcte coupe
gepleegd op Markrutte - KoningWA - MinDefensie - Rechtspraak - Kiesraad .e.a.

Via de ambassades van Portugal - VN baas AntonioGuterres - Rusland - Myanmar -
Japan  - Saudiarabia - USA.

Alle overige ambassades en hun presidenten zijn ook geïnformeerd;
niemand weigert mee te werken.

Ik --   DesireeStokkel  --  eis per 18nov2016 het tijdelijk arbeidscontract
InterimMinisterPresident van Holland op.

Ik eis dit contract op in een reeks brieven die dus via ambassades lopen.
Om oorlog te verminderen - voorkomen.

Dit recht heb ik sinds 2juni2014.
Toen heeft koning WA bewezen dat hij dictatoren in NL wil helpen bij het stiekem folteren -

doden van burgers, via de Internationaal Strafhof-lobby.

Het ICC is geimplodeerd; landen trekken zich terug van het Statute van Rome.

Dit komt doordat het ICC - op bevel van dictatoren JPBalkenende - Markrutte  een ICC-rechtzaak
tegen NL verborgen hebben gehouden voor het Hollandse volk.

Afrika heeft dit goed begrepen; criminelen - terroristen ook.

Er zijn erg veel terroristen in NL onder de noemer 'vluchteling'.

Per 18nov2016 heb ik het bevel over Rechtspraak - Politie - Defensie.
Nu zijn de top-ambtenaren van deze organisaties Lid van de Elite-moordenaarsclub in NL.

Zij vormen de moordende ICC-lobby die ook de MH17-mensen om politieke redenen
en moordlust onnnodig de dood hebben ingestuurd.
Via mijn dossier bij het ICC,  tegen NL.

Deze groep oorlogsmisdadigers in NL moet gestopt worden, om erger te voorkomen.

De echte rechtspositie van het NL-volk:

Elke burger kan - moet de nieuwe Grondwet Republiek NL toepassen; een Fairtrade Grondwet die
elk individu OPRUIMmacht geeft in de bureaucratie en bij de rechtbank.

Elke individu kan nu zelf het dossier klein houden en probleem-oplossing opeisen.

De burger krijgt Giga-referendumrecht en supermachtig Kiesrecht op 15maart2017.

De burger kiest:
- de MinsiterPresident
- indirect via de Kieslijst ook de vice-premier en ministers

De burger heeft het recht om bij de Arbitrage-rechtbank in de GrondwetRepubliek NL

elk Partij bestuur te diwngen er voor te zorgen dat alle parlementsleden automatisch
de GrondwetRepbuliek NL en mensenrechtenverdragen toepassen.

De burger kan ook andere conflicten - arbeidsproblemen - zelf klein houden via het nieuwe

Arbitrage-recht.

about:blank
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Dit brengt Echte Nationale Veiligheid voor de Individuele burger!

Opgelet!

Door de leugens van parlement - media - lobby.... weet het volk niet
'dat elke buitenlandse president - ambassadeur de macht over het Hollandse

parlement kan opeisen.

Maar, zij weten dat IK er ben; ik ben formeel de InterimMinisterPresident van NL,sinds 18nov2016.

Dit arbeidscontract moet nog worden afgegeven.

De Commandanten van het Ministerie van Defensie moeten een kopie van mijn
Arbeidsonctract afgeven bij de Ambassade van Portugal - VN baar AntonioGuterres -.

Voor deze constructie heb ik gekozen om oorlog in EU te voorkomen.

Het ICC wil terrorisme - oorlog in EU.
En onze zwakbegaafde leiders willen dit ook.

Wat gaat u doen?

U erkent de nieuwe rechtstaat Nederland: Republiek NL

U past de GrondwetRepubliekNL + 3 bouwwetten Republiek NL per direct toe.

U mag weer handel drijven met Rusland; pas de GrondwetrepubliekNL toe.

Alle brieven en wetten staan gepubliceerd op mijn sites:

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

Alle brieven waarmee ik deze Juridisch Sociaal Intelligente coupe heb gepleegd ook.
Juiste leesvolgorde

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/embassy.icc.labourcontract.primeminister.republicnl.constitution.kremlin.unsg.japan.myanmar.trump.2016.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/icc.interview.putin.antonioguterres.stop_eu.ru.terrorists.war.arbitrationcourt.nov2016.pdf

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

/icc.kiesraad.verkiezingen15maart2017.republieknl.electoralcouncil.22nov2016.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/icc.ministeriedefensie.republieklnlcommandant.marine.landmacht.marechausse.bevel..18nov2016.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/icc.personnel.imprisoned.for.warcrimes.nl.lies.torture.murder.victim.terrorism.23nov2016.pdf

Terroristen respecteren mij, niet Markrutte.... En zeker niet Thehaguesecuritydelta lobby achter het
ICC.

Hoe eerder het volk de Grondwetrepubliek NL opeist, hoe beter het leven is voor Iedereen.

U weigert mee te werken?

Dan staat u internationaal bekend als 'persoon die burgers wil folteren - doden en die terrorisme in NL wil'.
U staat op de lijst als Oorlogsmisdadiger in NL.

Het Hollandse volk is te lui en te asociaal om mensenlevens te redden.

Personen die bovenstaande Juridische Waarheid per omgaande aanvaarden en toepassen,

beschermen zichzelf.

about:blank

6 van 7 28-11-2016 11:08



With regards,

DesireeStokkel
donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07
www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf

about:blank
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