
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Franchisers naar notaris voor zelfbescherming tegen folteren moord Pietervantuinen Bobsikkes

Datum:Thu, 31 Dec 2015 13:48:06 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:haarlem@vanbruggen.nl, apeldoorn@vanbruggen.nl

Franchisers Vanbruggen, PietervanTuinen, Bobsikkes,

https://www.youtube.com/watch?v=skg-_euWioQ

 Op 18jan2016 start ik tegen Bobsikkes - Fow en PietervanTuinen - vanBruggen - een InternationaalStrafhof-rechtszaak,
wegens folteren met als doel te doden.
En het in gevaar brengen van deelnemers TVmakelaar Mission Impossible en anderen.

Bobsikkes & PietervanTuinen misbruiken mijn vertrouwen en mijn ICC-rechtszaak dossier om van zichzelf een betere BN-er
moordenaar te maken.
Zij folteren mij voor de lol, terwijl ik bewijs dat zware criminelen & terroristen mij observeren en misbruiken voor
identiteitsfraude, creditcardfraude.
Als criminelen mij observeren en misbruiken, doen zij dit ook bij BNers.

Bobsikkes & PietervanTuinen willen RTL helpen bij het folteren - voorliegen - van het Volk.
RTL en BNers houden het Parlement - Koning e.a. aan de macht terwijl deze personen juridisch aantoonbaar
opdracht geven tot moord op burgers in NL.

De MH17-mensen zijn onnodig gestorven door deze leugens.
De makelaar Saskie van Kessel in Geldermalsen is onnodig het zieeknhuis ingeslagen door Politie,
in deze juridische constructie.
Als de MH17 mensen en SaskiavanKessel beter waren voorgelicht over de ICC-rechtszaak tegen NL,
hadden zij onze machthebbers kunnen controleren. Ook hadden zij de juiste juridische procedures
kunnen bouwen in gesprekken & dossiers kunnen kiezen om hun 1-persoons-lichaam te
verdedigen tegen de vorm van machtsmisbruik die ik bewijs.

RTL helpt Parlementsleden - Koning - Thehaguesecuritydelta lobby bij het corrupt houden van Rechtspraak - Advocatenorde
- Professoren Recht.

Gevolg: de individuele burger wordt voorgelogen over persoonlijke veiligheid in NL; dit leidt tot criminaliteit op het lichaam
van deze burger en of moord.

Waarom pas 18jan2016?
Ik heb de Franchisers van Vanbruggenadviesgroep uitgelegd dat zij zich moeten loskoppelen van directeur
PietervanTuinen...als zij niet verantwoordelijk willen zijn voor het aanmaken & distribueren van criminaliteit in relatie tot hun
klanten.

Zij moeten naar de notaris om zich los te koppelen.
Weigeren zij dit, zijn zij met hun lichaam en privévermogen hoofdelijk aansprakelijk als hun klanten door RTL  en
Vanbruggen leugens in de criminaliteit komen.

Ga naar mijn andere videos' en emails

18jan2016 zal ik meer emails uploaden.

http://www.desireestokkel-nl.net/nieuws-news.html

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:VanBruggen Adviesgroep Fwd: Austria terrorism warning = NL courts want terrorism

Datum:Tue, 29 Dec 2015 13:13:51 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:haarlem@vanbruggen.nl

Franchisers Vanbruggen,

U kan maar beter uit gaan van het faillisement van Vanbruggen & Flow
vanaf 2016.

De Rechtspraak wil dat er bomaanslagen in NL zijn;
hiervoor heb ik al in augustus2012 gewaarschuuwd.

IK kan deze aanslagen voorkomen, maar krijg de kans niet.

Alleen Youtube & Zie.nl willen deze waarheid aan het volk tonen.

RTL niet. Bobsikkes & PietervanTuinen....klaarblijkelijk ook niet.

about:blank
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Dit betekent voor mij - en zelfs NL - dat ik personen die willens & wetens
RTL helpen bij het vergroten van het risico op aanslagen moet stoppen.
Zo werkt het Folterverdrag.

Ik geef u een vaste datum: maandag 18 januari2016.

Op deze dag stuur ik de brief aan het ICC waarmee ik ook een ICC-rechtszaak
start tegen Bobsikkes & PietervanTuinen.

Ik geef de franchisers nog 2 weken de tijd.

Meer kan ik niet doen; het gaat hier om het stoppen van moord in Holland.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Austria terrorism warning = NL courts want terrorism

Datum:Mon, 28 Dec 2015 12:57:51 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:embassy.haag@mfa.ee, embolned@embassyofbolivia.nl, ambassaden.haag@gov.se, amb.nl@urm.lt,

ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu, den-haag-ob@bmeia.gv.at,
consulate.hga@mfa.gov.hu, haga@mae.ro, hay.vertretung@eda.admin.ch, haaamb@um.dk,
sanomat.haa@formin.fi, post@pst.politiet.no, infocon@euronet.nl, fsb@fsb.ru,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch, telejato@libero.it,
ircthehague@state.gov, emb_nl@mfa.gov.ua, ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu,
emb.hague@mzv.sk, haga@mfa.md, emb.angola.nl@gmail.com, foreign.legalization@mfa.gov.eg,
hague@mfa.gov.mk, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, emb.lahaya@maec.es, info@vvd.nl,
sp@tweedekamer.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl, pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, voorlichting@sgp.nl,
bestuur@christenunie.nl, info@bontesvanklaveren.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, info@kuwaitembassy.nl,
emb.angola.nl@gmail.com, news@nldofficial.org, thehague@tamseel-ecs.gov.eg,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, gunes.komurculer@hurriyet.com.tr, feedback@tytnetwork.com,
editor@jordantimes.com, letterbox@dailystar.com.lb, iranemb.kul@mfa.gov.ir, info@kuwaitembassy.nl,
pr_dept@sputniknews.com, ask@kommersantuk.com, pr@onexim.ru, editor@cyprus-mail.com,
newseditor@independent.co.uk, leserbriefe@berliner-zeitung.de, info@mehr-demokratie.de,
natodoc@hq.nato.int, korea@korea-dpr.com, mae@diplomatie.gov.tn, nlemb@mofa.gov.sa,
spa-director@spa.gov.sa, press.release@china.org.cn, hague@mofa.gov.qa, info.lahaye@mofa.gov.ae,
iranemb.kul@mfa.gov.ir, korea@korea-dpr.com, korean@kbs.co.kr, info@icimleiden.nl,
otp.informationdesk@icc-cpi.int, voorlichting@rechtspraak.nl, voorlichting@raadvanstate.nl

Embassies, Securityservices, ICC, Nato, Media,

Austria,

I am having a very diffictult time overhere in NL.

Already in aug2012 I made a video in which I explaine that
the NL- Judiciary council - Rechtspraak - can & must anticipate
on terrorism-attacks in NL & EU.

ICC has sent me a letter on 22aug2012 with which they prove
that ICC refuses to operate like a Court of law.

https://www.youtube.com/watch?v=OQgQFoM-50I

Video in Dutch language about this situation.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/iccletterlawcase_against_nl.murderattemptotp-
cr-407_07_002.pdf

I can stop terrorist-danger, but NL judges don't want me to.

DesireeStokkel
donkerelaan 39
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https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Fwd: Pietervantuinen Fwd: SaskiavanKessel RTL JohnvandenHeuvel kiest partij voor criminele politie = ICC

corruptie & geld
Datum:Mon, 21 Dec 2015 09:44:48 +0100

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

Franchisers VanBruggen,

Tot op heden heb ik geen enkel teken ontvangen dat Pietervantuinen
en Bobsikkes zich willen loskoppelen van RTL.

Zelfs het feit dat de Kwaadaardige lobby in NL een makelaar als SaskievanKessel Geldermalsen
dwingt verkeerde keuzes te maken voor 'persoonlijke veiligheid in 1-persoonstoko',
is geen reden voor Vantuinen & Sikkes om zichzelf en hun eigen bedrijf te redden.

MKB - VNONCW - Vakbond - SER - Kvk - Burgemeestersgenootschap offeren ook moedwillig de
veiligheid van burgers...door het voor hen onmogelijk te maken individuele veiligheid te kiezen via RTL leugens.

De Kwaadaardige lobby wordt momenteel per week sadistischer in NL.

RTL JohnvandenHeuvel kiest partij voor criminele Politie die SaskiavanKessel in het ziekenhuis geslagen heeft.

Dit betekent dat hij achter de schermen 'regelt dat gewelddadige politie niet geschorst wordt'.
Crimineel. JohnvandenHeuvel wil dus dat veel te gewelddadige agenten 'met regelmaat mensen
het ziekenhuis inslaan'.  Slecht voor criminaliteitsbestrijding, voor nationale veiligheid, voor
individuele veiligheid.

En zeer slecht voor mijn veiligheid binnen ICC en oorlogsrisico in NL.

Ik hoop dat VanTuinen & Sikkes nog voor 31dec2015 tot hun 'Rechtvaardige Positieven komen',
verwacht het niet.  Ze zijn te kinderachtig om mij te waarborgen in een rechtspositie... om
criminaliteit binnen hun eigen bedrijf te voorkomen.

RTL is niet meer dan 'een gezellige moordende familie'.

Dit probleem staat gepubliceerd op mijn ICC-website, omdat ICC deze hel wil in NL.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Pietervantuinen Fwd: SaskiavanKessel RTL JohnvandenHeuvel kiest partij voor criminele politie = ICC

corruptie & geld
Datum:Sat, 19 Dec 2015 12:44:53 +0100

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

PietervanTuinen, Bobsikkes,

Het is duidelijk 'wie jullie vrienden zijn'.

about:blank
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DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:SaskiavanKessel RTL JohnvandenHeuvel kiest partij voor criminele politie = ICC corruptie & geld

Datum:Sat, 19 Dec 2015 12:39:38 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@vankesselvangellicum.nl, INFO@MV-ADVOCATEN.NL

SaskiavanKessel, EstherVroegh,

https://www.youtube.com/watch?v=1al11FzSAuY

Blijf weg bij JohnvandenHeuvel RTL misdaadverslaggeving = hij helpt criminele politie bij folteren burgers in NL.

Gisteren heeft Johnvandenheuvel bij RTLboulevard gesteld:'dat de advocaat van SaskiavanKessel niet mag eisen dat de
Politie die haar het ziekenhuis heeft ingeslagen wordt geschorst'.

Er ligt een InternationaalStrafhof-rechtszaak tegen RTL-presentatoren, dus ook tegen JohnvandenHeuvel.

Zij helpen Parlementsleden - Koning - Rechtspraak - Advocatenorde - nep-veiligheidslobby Thehaguesecuritydelta bij het
stiekem folteren & doden van burgers.

Zij weigeren de waarheid over de georganiseerde misdaad tussen Rechtspraak - HogeRaad & Parlement aan het volk te
bewijzen.
Weigeren de InternationaalStrafhof-lobby die individuen foltert & doodt...aan het volk te bewijzen.

Meewerken aan het organiseren van Rechtenloosheid - Folteren - Moord voor een burgerlichaam is aan Misdrijf tegen de
Menselijkheid / Oorlogsmisdaad.

JohnvandenHeuvel vindt het prima dat de Korpsleiding van Politie - Lokale Politie burgers beschadigd.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/icc.rechtzaak.rtlnederland.rtl4.rtl5.rtl7.rtlz.rtlgroup.3mei2015.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/icc.rechtzaak.rechtspraak.advocatenorde.clingendael.hcss.icct.knaw.niod.ntcv.politie.1april2015.pdf

DesireeStokkel
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https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:PietervanTuinen, Fwd: AZC-alert liegt over ICC-rechtszaak tegen NL = rellen Geldermalsen voorkomen

genegeerd

about:blank
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Datum:Fri, 18 Dec 2015 11:39:28 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

PietervanTuinen, Bobsikkes,

Wat doen jullie?

BNer-crimineel blijven.... 'omdat jullie niets kan overkomen...
en ondat het je niets interesseert als een vrouw als mij mishandelt'.

Jullie hebben geen enkel fatsoen.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Fwd: AZC-alert liegt over ICC-rechtszaak tegen NL = rellen Geldermalsen voorkomen genegeerd

Datum:Fri, 18 Dec 2015 11:36:33 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@vankesselvangellicum.nl, INFO@MV-ADVOCATEN.NL

Saskia van Kessel,  EsterVroegh,

Ik leef in een harde wereld; kan niet gezellig doen.....

Saskia van Kesses, het is verstandiger als je naar een psychiater gaat, zodra je hersenen
uit de ziekenhuis-roes komen.

Ik zeg dit, omdat ik uit ervaring weet  wát de gevolgen kunnen zijn
van 'zware mishandeling van de hersenen'.

Als je straks 'voor de buitenwereld gezond lijkt', heb je zelf blijvend last van
'kortsluiting vanuit de hersenen'.

Migraine-aanvallen, lichte epilepsie-aanvallen, zigzag-skelet...
Hiermee kan je leven; medicijnen maken de situatie erger.
Ademhalingsoefening of meezingen met een cd helpen beter.

Je krijgt het nog moelijk.
De aanval op je lichaam had voorkomen kunnen worden.
Je had zelf andere keuzes gemaakt als je door de media & AZC-alert correct
was voorgelicht.

Wat zal ik voor je wensen?
Ik wens dat je in 2016 de Wijsheid voelt die je gezond & sterk maakt.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:AZC-alert liegt over ICC-rechtszaak tegen NL = rellen Geldermalsen voorkomen genegeerd

Datum:Fri, 18 Dec 2015 11:26:59 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:embassy.haag@mfa.ee, embolned@embassyofbolivia.nl, ambassaden.haag@gov.se, amb.nl@urm.lt,

ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu, den-haag-ob@bmeia.gv.at,
consulate.hga@mfa.gov.hu, haga@mae.ro, hay.vertretung@eda.admin.ch, haaamb@um.dk,
sanomat.haa@formin.fi, post@pst.politiet.no, infocon@euronet.nl, fsb@fsb.ru,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch, telejato@libero.it,
ircthehague@state.gov, emb_nl@mfa.gov.ua, ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu,
emb.hague@mzv.sk, haga@mfa.md, emb.angola.nl@gmail.com, foreign.legalization@mfa.gov.eg,
hague@mfa.gov.mk, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, emb.lahaya@maec.es, info@vvd.nl,
sp@tweedekamer.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl, pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl,
voorlichting@sgp.nl, bestuur@christenunie.nl, info@bontesvanklaveren.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, info@kuwaitembassy.nl,
emb.angola.nl@gmail.com, news@nldofficial.org, thehague@tamseel-ecs.gov.eg,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, gunes.komurculer@hurriyet.com.tr, feedback@tytnetwork.com,
editor@jordantimes.com, letterbox@dailystar.com.lb, iranemb.kul@mfa.gov.ir, info@kuwaitembassy.nl,
pr_dept@sputniknews.com, ask@kommersantuk.com, pr@onexim.ru, editor@cyprus-mail.com,
newseditor@independent.co.uk, leserbriefe@berliner-zeitung.de, info@mehr-demokratie.de,
natodoc@hq.nato.int, korea@korea-dpr.com, mae@diplomatie.gov.tn, nlemb@mofa.gov.sa,

about:blank
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spa-director@spa.gov.sa, press.release@china.org.cn, hague@mofa.gov.qa, info.lahaye@mofa.gov.ae,
iranemb.kul@mfa.gov.ir, korea@korea-dpr.com, korean@kbs.co.kr, info@icimleiden.nl,
otp.informationdesk@icc-cpi.int, info@azc-alert.nl

Embassies, Securityservices, ICC, Nato, Media,

https://www.youtube.com/watch?v=XtukcZwlhs8

AZC-alert is een voor NL gevaarlijke organisatie die weigert aan het volk uit te leggen 'dat er een InternationaalStrafhof rechtszaak is tegen

het NL-parlement - Koning - Rechtspraak en het Nep-veiligheidsplaltform Thehaguesecuritydelta'.

Gevolg: AZCalert helpt de media & lobbyisten bij het afbreken van de rechtstaat.  Hierdoor dan een individu zijn of haar lichaam niet

afdoende beschermen tegen leven en dictatuur NL.

Ik denk dat de gewonde vrouw SaskiavanKessel - Geldermalsen - andere keuzes had gemaakt als zij correct was geinformeerd over deze

ICC-rechtszaak tegen Dictatuur NL.

Dan had zij in correspondentie de allerzwaarste juridisch procedure kunnen bouwen... om haar lichaam & functie te beschermen tegen
'nutteloze protesten en leven in NL-dictatuur'.

Ik denk dat zij niet naar de Vergadering op het Stadhuis was afgereisd; zij zou dan ook niet het ziekenhuis ingeslagen zijn door de Politie.

Aljazeera-tv heeft de Geldermalsen-rellen uitgezonden in Arabie: zij hebben niet verteld dat een Nederlandse vrouw dor de politie het
ziekenhuis is ingeslagen.

In Arabie weten 'kwade moslims' dat het ICC liegt over een rechtszaak tegen NL.

Dus, dat het Westen de vrijheid heeft om dictator te zijn.

Arabie weet dus ook dat het NL-volk deze harde juridische waarheid niet wil erkennen, maar wel Vluchtelingen 'het land uitstuur.

Door allerleid manipulaties - leugens over rechtsfeiten - wint de gewelddige vluchteling in EU.

De Nep-veiligheidslobby 'Thehaguesecuritydelta' doet net alsof dit niet erg is, maar zij zijn

alleen geinteresseerd in hun luxe arbeidsonctract.

Het feit dat de politie mensen het ziekenhuis inslaat is juist 'een lekker dekmantel voor corruptie'.

Wij krijgen in NL nog veel meer gewonden & doden.
In het Midden-oosten is dit een vrijbrief om ook gewelddadiger te worden naar Hollanders toe.

Het NL-volk moet de allerzwaarste juridische procedure als startpunt voor probleem-oplossing hanteren.

Dus: Ambtsmisdrijven begaan door Leden van de Staten-generaal worden in 1ste instantie en hoogste ressort beoordeeld door de HogeRaad,
volgens de Wet op de Rechterlijke organisatie.

Zolang het volk het goed vindt dat parlementsleden 'wegkijken als machthebbers burgers verwonden & doden'komen er meer rellen. 

Gemeentebesturen willen deze rellen wel = zij willen hun lobby-vriendjes behouden.

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

/azc-alert.liegt.criminele.fatsoensrakkerij.rellen.gewonden.doden.coa.icc.hcss.lobby.dec2015.pdf

http://www.gelderlander.nl/regio/rivierenland/geldermalsen/39-jarige-vrouw-ernstig-gewond-door-klap-me-er-na-azc-protest-1.5551491
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https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;

about:blank
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maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Vanbruggen Fwd: NL-defensie onmiddellijk terug trekkenuit Irak = Coalite maakt IS sterker volgens volk

Datum:Wed, 16 Dec 2015 15:25:45 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:haarlem@vanbruggen.nl

Haarlem Vanbruggen,

TV makelaar mission impossible staat nog altijd op de website van Apeldoorn/vanbruggen.

Franchisers kunnen zich maar beter zo spoedig mogelijk 'loskoppelen van PietervanTuinen',
omdat hij bewijst dat hij wil dat ik word gefolterd & gedood.

Ook denkt hij - klaarblijkelijk - dat het leuk is om machtspelletjes te spelen in het oorlogsgebied
- InternationalStrafhof - media - Vluchtelingen in NL...enz...

Franchisers kunnen zich 'kosteloos en zelfs met schadevergoeding' losmaken van PietervanTuinen.

De Algemeen Directeur wil RTL helpen bij misdrijven tegen de menselijkheid / oorlogsmisdaden.

Hij heeft een soort grootheidswaan dat er mbv therapie moet worden uitgehaald;
of hij moet juridisch correct - failliet - gestopt worden.

http://www.desireestokkel-nl.net/folterverdrag.html

Wat moet ik?

Ik moet zorgen dat de terroristen onder de asielzoekers niet zo kwaad worden - op gebrek
aan Internationaal Recht - dat zij overgaan tot de afbraak van de NL-infrastructuur.

Ik moet mijn geloofwaardigheid in oorlogsgebied behouden; desnoods ten koste van Vanbruggen & Flow.

Vergis je niet! Ik lig niet wakker van:'Bedrijven stoppen crimineel te zijn....'

Ik heb de 2 BNers vanaf februari2015 tijd gegeven te bewijzen 'dat zij juridisch correct willen leven & werken,
al dan niet binnen RTL'. 

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:NL-defensie onmiddellijk terug trekkenuit Irak = Coalite maakt IS sterker volgens volk

Datum:Wed, 16 Dec 2015 12:27:15 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:embassy.haag@mfa.ee, embolned@embassyofbolivia.nl, ambassaden.haag@gov.se, amb.nl@urm.lt,

ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu, den-haag-ob@bmeia.gv.at,
consulate.hga@mfa.gov.hu, haga@mae.ro, hay.vertretung@eda.admin.ch, haaamb@um.dk,
sanomat.haa@formin.fi, post@pst.politiet.no, infocon@euronet.nl, fsb@fsb.ru,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch, telejato@libero.it,
ircthehague@state.gov, emb_nl@mfa.gov.ua, ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu,
emb.hague@mzv.sk, haga@mfa.md, emb.angola.nl@gmail.com, foreign.legalization@mfa.gov.eg,
hague@mfa.gov.mk, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, emb.lahaya@maec.es, info@vvd.nl,
sp@tweedekamer.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl, pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl,
voorlichting@sgp.nl, bestuur@christenunie.nl, info@bontesvanklaveren.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, info@kuwaitembassy.nl,
emb.angola.nl@gmail.com, news@nldofficial.org, thehague@tamseel-ecs.gov.eg,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, gunes.komurculer@hurriyet.com.tr, feedback@tytnetwork.com,
editor@jordantimes.com, letterbox@dailystar.com.lb, iranemb.kul@mfa.gov.ir, info@kuwaitembassy.nl,
pr_dept@sputniknews.com, ask@kommersantuk.com, pr@onexim.ru, editor@cyprus-mail.com,
newseditor@independent.co.uk, leserbriefe@berliner-zeitung.de, info@mehr-demokratie.de,
natodoc@hq.nato.int, korea@korea-dpr.com, mae@diplomatie.gov.tn, nlemb@mofa.gov.sa,
spa-director@spa.gov.sa, press.release@china.org.cn, hague@mofa.gov.qa, info.lahaye@mofa.gov.ae,
iranemb.kul@mfa.gov.ir, korea@korea-dpr.com, korean@kbs.co.kr, info@icimleiden.nl

about:blank
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Embassies, Securityservices, ICC, Nato, Media,

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

NL-defensie moet zich onmiddellijk terugtrekken uit Irak.

TV5monde gaf gisteren uitleg. Irakezen die naar Zwitserland verhuisd waren zijn teruggegaan naar Irak, om hun volk te helpen.

Zij vertellen dat de coalitie al 2 jaar weigert de juiste bombardementen uit te voeren.

Zij weigeren bepaald wegen - infrastuctuur - kapot te schieten.

Hierdoor kon & kan IS terrorisme groeien.

Irakezen hebben altijd gewild dat bepaald steden toot eilandjes gemaakt zouden worden, door toegangswegen kapot te bombarderen.

Irakezen zeggen zelf:'als terroristen op eilandjes leven kunnen wij ze stoppen'. 

Irakezen willen dat de stad Mosul gebombardeerd wordt, ondanks dat er 100.000-den mensen zijn.

Dit zou een cruciale overwinning zijn.

NL is extra zwak - belachelijk - in Irak.

Het Internationaal Strafhof helpt NL- EU - Navo bij deze nutteloze illegale bombardementen.

Terroristen zijn dus mentaal extra sterk, terwijl het lokale volk eigen te moe is om te vechten.

Wat er moet gebeuren is

Int.Strafhof opschonen,

Navo opschonen
VN opschonen

Beschaving bouwen = recht & economie.

Nieuw Parlement in NL.

Verwijderen Koning uit lobby.

Irakezen zeggen ook 'de grenzen moeten dicht'.

Dit weigeren de EU - Turkije te doen. Grenzen zijn veel te open... en Turkije speelt machtspelletjes.

Deze oorlog stopt alleen als Het Westen Irak - Syrie met rust laat en een normale Rechtstaat & Economie daar bouwt.

DesireeStokkel
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https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Pietervantuinen Fwd: Handling ICC media in 2016 in Holland

Datum:Mon, 14 Dec 2015 11:22:23 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

about:blank
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Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl, rtlnieuws@rtl.nl, oliver.fahlbusch@rtlgroup.com, kim.koppenol@rtl.nl

PietervanTuinen, Bobsikkes, RTL,

Als jullie vrijwillig stoppen methet beschadigen & vernietigen van mensenlichamen,
moet ik dit afdwingen via ambassades.

Lees the PDF.

Desireestokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Handling ICC media in 2016 in Holland

Datum:Mon, 14 Dec 2015 11:19:53 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:embassy.haag@mfa.ee, embolned@embassyofbolivia.nl, ambassaden.haag@gov.se, amb.nl@urm.lt,

ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu, den-haag-ob@bmeia.gv.at,
consulate.hga@mfa.gov.hu, haga@mae.ro, hay.vertretung@eda.admin.ch, haaamb@um.dk,
sanomat.haa@formin.fi, post@pst.politiet.no, infocon@euronet.nl, fsb@fsb.ru,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch, telejato@libero.it,
ircthehague@state.gov, emb_nl@mfa.gov.ua, ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu,
emb.hague@mzv.sk, haga@mfa.md, emb.angola.nl@gmail.com, foreign.legalization@mfa.gov.eg,
hague@mfa.gov.mk, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, emb.lahaya@maec.es, info@vvd.nl,
sp@tweedekamer.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl, pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl,
voorlichting@sgp.nl, bestuur@christenunie.nl, info@bontesvanklaveren.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, info@kuwaitembassy.nl,
emb.angola.nl@gmail.com, news@nldofficial.org, thehague@tamseel-ecs.gov.eg,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, gunes.komurculer@hurriyet.com.tr, feedback@tytnetwork.com,
editor@jordantimes.com, letterbox@dailystar.com.lb, iranemb.kul@mfa.gov.ir, info@kuwaitembassy.nl,
pr_dept@sputniknews.com, ask@kommersantuk.com, pr@onexim.ru, editor@cyprus-mail.com,
newseditor@independent.co.uk, leserbriefe@berliner-zeitung.de, info@mehr-demokratie.de,
natodoc@hq.nato.int, korea@korea-dpr.com, mae@diplomatie.gov.tn, nlemb@mofa.gov.sa,
spa-director@spa.gov.sa, press.release@china.org.cn, hague@mofa.gov.qa, info.lahaye@mofa.gov.ae,
iranemb.kul@mfa.gov.ir, korea@korea-dpr.com, korean@kbs.co.kr

Embassies, Securityservices, ICC, Nato, Media,

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/president.desireestokkel.nl.2016.justite.rechtstaat.constitution.humanrights.media.bobsikkes.pietervantuinen.dec2015.pdf

In this PDF you read How I will handle media & people in 2016 in connection with the ICC-lawcase against NL>

I shall  not make the same mistakes as I made in 2015.

DesireeStokkel
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https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

about:blank
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-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Pieter Van Tuinen Fwd: Coupe-pleging Interim Regeing naast dictator MarkRutte = ICC - Rechtspraak-

corruptie
Datum:Thu, 10 Dec 2015 11:06:24 +0100

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

PietervanTuinen, Bobsikkes,

Het is inmiddels duidelijk 'dat jullie mijn vertrouwen niet waard zijn'.

Hebben jullie RTL al voor de rechter gedaagd, op basis van mijn ICC-dossier tegen RTL?
Of zijn jullie BN-ers die  het eigenlijk toch wel lekker vinden mensen te vernietigen?

Desiree

Embassies, Securityservices, ICC, Nato, Media,

https://www.youtube.com/watch?v=XW9TztNY9ps&feature=youtu.be

 
Komende maanden zullen Buitenlandse Presidenten - Bedrijven NL stiekem meer plat-chanteren.  
Ik ga een 12 weken plan schrijven publiceren voor een Interim Regering Naast MarkRutte, op mijn website Dossier
ICC-rechtszaak tegen NL.

http://www.desireestokkel-nl.net/zakenparlement.html

Noodzakelijk omdat de Elite-moordenaarsclub van NL de nationale veiligheid heeft gereduceerd tot 0.

Het volk krijgt via de altijd liegende media een Politieke lobby door de strot geduwd die niet de echte economie laat zien.
Burgers komen - individueel - diep in de problemen nu de Elite-moordenaarsclub de bureaucratie laat vastlopen...en
burgers in de schulden brengt.

PGB, Zorgverzekering, Corruptie Rechtspraak - Advocatenorde - KNAW - Onderzoeksraad....

Buitenlandse presidenten & bedrijven verfijnen hun plannen - handboeken - voor het stiekem overnemen van de NL
macht via de Dubbele lobby.

Ik zit hier tussen in met mijn ICC-rechtszaak tegen NL en mijn recht op het Interim Arbeidscontract van de Minister
President van NL.

Om er voor te zorgen dat criminelen & terroristen niet aan de macht komen in het vacuum, bouw ik een Interim Regering.

Ik kan ten tijde van de hel buitenlandse presidenten vragen mij aan de macht te helpen binnen het MinAz.

Zij weten dat het MinAz en MinVenJ mij juist dwingen een burgeroorlog te starten, nu ik de Rechtstaat NL & Souvereiniteit
van NL wil overeind houden.

Ik wil geen chaos of oorlog.

Putin is nu een volledig management voor de Politie in NL aan het samenstellen; deze kan hij alleen installeren als ik dit
goed vind.

De olie-leverende landen  hebben handboeken voor 'oorlog op het industrie-terrein'.

De media vindt het nog altijd Leuk met mij een machtsstrijd te voeren = zij vinden het leuk het volk te kunnen voorliegen
over Echt Gevaar Criminaliteit.   Het is voor mij geen geintje; Ik weet hoe het ICC - ICJ burgers doden..., met welke
systemen.
Ik weet hoe echte criminelen hiervan misbruik maken.

Chaos neemt toe, ik heb zwaar de pest in.
Ik heb maar 1 mensenlichaam... en ik word continue misbruikt voor het in stand houden van de Elite-moordenaarsclub in
NL.

Ook ik kan 1 deel van de nieuwe vormen van criminaliteit binnen deze Dubbele lobby niet goed zien. 

DesireeStokkel

about:blank
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afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:PietervanTuinen Bijstandsmoeder heeft 100% macht over Politie-top

Datum:Wed, 9 Dec 2015 08:45:24 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

PietervanTuinen, Bobsikkes,

Jullie zijn toch niet zo dom om mij te dwingen een ICC-rechtszaak
tegen jullie te starten? Voor de kick...!?

Vandaag wordt helder 'dat er niemand is die Korpschef Bouman bij Politie wil vervangen'.

Iedereen wil blijven liegen.

De Elite-moordenaarsclub van NL weet dat IK de nieuwe Korpschef - met  zijn lagere salaris -
ook levenslang in de ICC-cel kan zetten! 
En dit met zeer grote waarschijnlijkheid - van 100% - ook zal gaan doen.

En jullie 'denken nog altijd ' te kunnen doorgaan met dat criminele schijnheilige gedrag
binnen RTL?

Het enige wat jullie uitstralen is IK, IK, & IK...

Elke vorm van Sociale Intelligentie ontbreekt.

Als jullie niet zo Aso zouden zijn, zou je veel meer macht krijgen...
En dus ook een hogere inkomen.

Maar ja, jullie zijn mannen; loyaal aan elkaar... tot diep in het faillisement.
Of in de criminaliteit.

Ik wil ook 100% macht over jullie hebben, maar dan wel voor het bouwen van een Fairtrade & eco
economie.

Het is voor mij altijd weer zo'n afknapper 'als mannen zo SI-achterlijk willen blijven'.
Nou ja,   ik hoef geen Syrisiche terroristen op te leiden tot bouwvakker; ik ga de cel niet in.

En Bobsikkes? 'Je wilt niet half in de Galaxy leven'?
Dit doe je nu ook op 'Thehagyuesecuritydelta', dat mannen-clubje dat je ondergang regelt in het luchtledige.

about:blank
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Ik ben kwaad op jou Pieter, jij kan mij helpen Sociale Intelligentie op te zetten in cijfers voor
een eenvoudige bureaucratie. 

Die crimineel Cees heeft 4.7 millionen 'gratis belastinggeld' gecashed voor het uitbouwen van zijn drugs-bedrijf.

Ik ben 'netjes' met mijn 5 million euro belasting-vrij 'voor het overeind houden van de Rechtstaat
& Souvereiniteit, plus het opschonen van het ICC'. En dan mijn arbeidscontract voor interim MP voor 3 maanden;
van het wachtgeld ga ik het ICC-herbouwen. Dit is ook netjes.

Ja, té netjes.... Jullie mannen willen vrouwen kleinhouden, saboteren, afbreken... en....

Als er vandaag een bomaanslag in NL komt, zet ik jullie morgen in de ICC-cel.
Jullie kiezen er zelf voor.
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afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Tvmakelaar mission impossible = kruipt over internet

Datum:Sun, 6 Dec 2015 14:32:30 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

PietervanTuinen, Bobsikkes,

Mijn videos aan jullie kruipen over het internet.

http://www.nederland-nieuws.nl/artikel/2918286/criminaliteit-tv-makelaar-missionimpossible-blijf-weg-word-
geen-deelnemer-rtl-wil

Mijn leven is geen feestje.
Mijn sonar geeft rood alarm voor aanslagen in UK.

Gebeurt er komende week iets in UK; krijg ik ook gelijk in NL.
Dit is het systeem.

  Wreedheid is geen Hartstocht.

ICC stort verder in.  Dure kankermedicijnen zijn Vrijbrief voor moord vor Wouterbos & co in de Zorg.

http://www.desireestokkel-nl.net/corruptie.html

about:blank
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afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:huizenmarkt- verwarring stoppen

Datum:Fri, 7 Aug 2015 10:46:26 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@flow.nu, apeldoorn@vanbruggen.nl, info@tvilight.com

Bossikkes & co, Tvilight,

Er ontstaat nu verwarring rond TVmakelaars op het internet.

Via facebook vragen mensen - nu - HOE zij zich kunnen aanmelden.

Mensen zijn niet achterlijk; zij hebben heus mijn video & berichten wel begrepen.

Huren vliegen door het dak; asielzoeker stelen de huizen.

Betaalbare huizen kunnen niet meer inkomen-proof worden gekocht.

Blok & co - dictatoren in het parlement willen de  Huurtoeslag laten vervallen
voor mensen met een huur van meer dan 700 euro.
Dus worden de minima gedwongen in schulden te leven en hun huis te verlaten.
Of, dit getreiter wordt gestopt in het parlement, maar burgers voelen zich wel
weer mishandeld.

Zakelijk Nederland begint door te krijgen dat het 'hun vriendjes' zijn
die hun leven vernietigen; lobby wordt de vijand.
Maar, niemand wil juridisch correct gaan handelen..... omdat mensen
dit niet geleerd hebben.

Een TV-programma voor Woningscorperaties moet er komen.
Ook moeten deze huizen 'goedkoop' worden aangekleed.

Nu worden koophuizen op tv luxe ingericht, wat echt 'Goed Verveelt'.

Voorbeeld:

about:blank
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Ik wil een Cassablanca bank in mijn huiskamer.
Gebouwd rond aan 1-persoons matras voor 1 slaapplaats.

Deze bank kost 2800 euro...en kan niet als bed gebruikt worden.

Mijn dochter en ik eten - peotsen - reizen van 200 euro per maand.

Dus, wij kunnen 14 maanden lang niets doen voor een beetje bruikbare bank.

Ik wil deze bank zelf gaan maken, van de winter.

Er moet dus een tv-programma komen dat de minima leert hoe zij kunnen
meubels, gordijnen...e.a. kunnen recyclen   voor een huurhuis.

En dan nog even iets......

Ik heb bewezen dat jullie voor moordenaars werken: RTL - Endemol - Talpa - politici - koning.

Ik ben deze constructie met julle begonnen 'omdat ik mensen nodig heb die
direct - bot - eerlijk zijn ...en mij helpen om het Denk - & Gedragpatroon in de
samenleving weer Juridisch correct te krijgen'.

Niemand helpt mij, terwijl politici - Defensie - Vakbonden - EU - Lobby
wel een Navo-oorlog tegen Rusland aan het bouwen zijn....

Snap je?

Jullie moeten  'niet zo bang zijn... om uit te proberen wat ik wil & doe'.
Stellen tegenover de dictatoren 'dat jullie mij willen helpen de economie te redden'.

Desiree

www.desireestokkel-nl.net.

Maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.
Don't turn yourself into a warcriminal.

Afmelden / subscribe via d.e.stokkel@ziggo.nl

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:BobSikkes en Nieuwe wetten

Datum:Wed, 01 Jul 2015 09:30:44 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@flow.nu, apeldoorn@vanbruggen.nl

Bobsikkes,

Kraken je hersenen nu ik wil weten 'welke definitie
je hanteert voor FLOW'?

about:blank
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Prima....

Je leeft het Leven niet zoals je veronderstelt wordt dit te doen.
Had je de juiste keuze gemaakt in relatie tot MIJ, had je nu geen
Nieuwe wetten hoeven uitvoeren die je omzet negatief beïnvloeden.

Dat krijg je... als je liever BN-ers bent.......
Je boeren-verstand is in verval.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:BobSikkes Criminelen slopen NL

Datum:Sat, 16 May 2015 10:48:10 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@flow.nu

BobSikkes,

Ik wil een gesprek met je over 'de nieuwe psychologie voor de huizenmarkt'.

Dit heb IK nodig omdat er een nieuwe Psychologie t.a.v. de NL-dictatorenclub
in NL gebouwd moet worden.
En IK zal dat grotendeels moeten doen.

Ik wil je kunnen scannen...... op jouw flow....
Die ik daarna samensmelt met mijn Galaxyflow.

Er gaat nog het eeen en ander gebeuren in NL dat niet fraai is.

https://www.youtube.com/watch?v=-mmlY-Dj0Rw

Criminelen bellen mij ivm de Int.Strafhof rechtzaak tegen NL.
Ik ben ook tegen Navo ICC-rechtzaak gestart om NL-dictatorenclub te stoppen.

Het Hollandse volk weet dit niet, nu de media altijd liegt.

Het risico dat er wel aanslagen plaatsvinden of de economie hard onderuit gaat is groot.

Desiree

__________________________________________________________________________

Advocaat Ton Visser,

Bent u de advocaat van Tarik Z?

Hij krijgt  Klassenjustitie en zal nog meer 'geofferd worden aan de corruptie
tussen NOS en Rechtspraak - Advocatenorde- Parlement - Koninklijkhuis'.

Ik ben een Internationaal Strafhof rechtzaak tege de media gestart omdat zij al vanaf mei2007
liegen over een ICC-rechtzaak tegen NL.

In de linker kolom van www.desireestokkel staan zeer belangrijke brieven.

Zwarte links in rechterkolom zijn bewijs dat ICC-rechtzaak ECHT WAAR is.

DesireeStokkel

ICC, RTLnederland, RTLgroup, MinAz, Google, RVDJ, Nieuwspoort, Russia, China, Saudi, Estonia, Kuwait, Iran,
media,

http://www.desireestokkel.nl/ICC.rechtzaak.RTLNederland.RTL4.RTL5.RTL7.RTLZ.RTLgroup.3mei2015.pdf

about:blank
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Ik start nu een International Strafhof rechtzaak tegen RTLnederland - RTLgroup.

Zij weigeren de Grondwet en Mensenrechtenverdragen toe te passen en helpen
Parlement, Koninklijkhuis, bij het stiekem folteren en doden van Nederlanders.
Zij liegen altijd over de MH17-oorzaken en gebeurtenissen.

Zij liegen over de wijze waarop Regering, Parlement, Koninklijkhuis en ICC-lobby
oorlogen aanmaken in NL voor behoud van luie criminele luze leventje.

I start an ICC-lawcase against RTLnederland - RTLgroup for
ignoring the warcirmes of the Cabinet MarkRutte, Parliament, Monarchy, ICC-lobby.
And for causeing the MH17-flightcrash with all their lies to the people about the
ICC-lawcase against NL, I started.

According to the Torture-treaty its forbidden to communicate with persons
who ignore the Constitution and HumanRights when they want to be free to torture & kill
Dutch nationals.

DesireeStokkel

_______________________________________________________________________

ICC, Russia, China, Estonia, Saudi, Kuwait, Politiek partijen, media

http://www.desireestokkel.nl/ICC.rechtzaak.MinAZ.PaulHuijts.Russia.China.Estonia.Saudi.Kuwait.3mei2015.pdf

I have started an ICC-lawcase against the Ministry of Common Affairs of NL - presidency for the fact that

they ignore my ICC-lawcase, and the Constitution and HR-treaties.

MinAz Secre.general wants a civil war in NL - EU.
He also wants an NL-war against Russia and China.

In the letter you also read an instruction-list from me for Russia, China, Estonia, Saudi, Kuwait

in connection with the criminal ICC-staff.

Now I expose the ICC-NL-dictatorclub to the World, its members become more agressive
= they only care for their personal 10 - 30 labourcontracts.
If they have to start wars in order to stay in power, they will.

But, officially - according to the Torture-treaty - I am PM of NL...
and I don't want wars.

http://www.desireestokkel.nl
/Zwartboek.ICC.dictatoren.club.NL.Blacklist.corruptie.parlement.EU.UN.monarchy.Court.Lawyer.xht

DesireeStokkel
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www.desireestokkel.nl
www.hollandsrechtenhuis.info
www.newlegalframe.com

when you don't want to receive emails inform me on d.e.stokkel@ziggo.nl

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:BobSikkes Criminelen slopen NL

about:blank
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Datum:Sat, 16 May 2015 10:48:10 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@flow.nu

BobSikkes,

Ik wil een gesprek met je over 'de nieuwe psychologie voor de huizenmarkt'.

Dit heb IK nodig omdat er een nieuwe Psychologie t.a.v. de NL-dictatorenclub
in NL gebouwd moet worden.
En IK zal dat grotendeels moeten doen.

Ik wil je kunnen scannen...... op jouw flow....
Die ik daarna samensmelt met mijn Galaxyflow.

Er gaat nog het eeen en ander gebeuren in NL dat niet fraai is.

https://www.youtube.com/watch?v=-mmlY-Dj0Rw

Criminelen bellen mij ivm de Int.Strafhof rechtzaak tegen NL.
Ik ben ook tegen Navo ICC-rechtzaak gestart om NL-dictatorenclub te stoppen.

Het Hollandse volk weet dit niet, nu de media altijd liegt.

Het risico dat er wel aanslagen plaatsvinden of de economie hard onderuit gaat is groot.

Desiree

__________________________________________________________________________

Advocaat Ton Visser,

Bent u de advocaat van Tarik Z?

Hij krijgt  Klassenjustitie en zal nog meer 'geofferd worden aan de corruptie
tussen NOS en Rechtspraak - Advocatenorde- Parlement - Koninklijkhuis'.

Ik ben een Internationaal Strafhof rechtzaak tege de media gestart omdat zij al vanaf mei2007
liegen over een ICC-rechtzaak tegen NL.

In de linker kolom van www.desireestokkel staan zeer belangrijke brieven.

Zwarte links in rechterkolom zijn bewijs dat ICC-rechtzaak ECHT WAAR is.

DesireeStokkel

ICC, RTLnederland, RTLgroup, MinAz, Google, RVDJ, Nieuwspoort, Russia, China, Saudi, Estonia, Kuwait, Iran,
media,

http://www.desireestokkel.nl/ICC.rechtzaak.RTLNederland.RTL4.RTL5.RTL7.RTLZ.RTLgroup.3mei2015.pdf

Ik start nu een International Strafhof rechtzaak tegen RTLnederland - RTLgroup.

Zij weigeren de Grondwet en Mensenrechtenverdragen toe te passen en helpen
Parlement, Koninklijkhuis, bij het stiekem folteren en doden van Nederlanders.
Zij liegen altijd over de MH17-oorzaken en gebeurtenissen.

Zij liegen over de wijze waarop Regering, Parlement, Koninklijkhuis en ICC-lobby
oorlogen aanmaken in NL voor behoud van luie criminele luze leventje.

I start an ICC-lawcase against RTLnederland - RTLgroup for
ignoring the warcirmes of the Cabinet MarkRutte, Parliament, Monarchy, ICC-lobby.
And for causeing the MH17-flightcrash with all their lies to the people about the
ICC-lawcase against NL, I started.

According to the Torture-treaty its forbidden to communicate with persons
who ignore the Constitution and HumanRights when they want to be free to torture & kill
Dutch nationals.

DesireeStokkel
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_______________________________________________________________________

ICC, Russia, China, Estonia, Saudi, Kuwait, Politiek partijen, media

http://www.desireestokkel.nl/ICC.rechtzaak.MinAZ.PaulHuijts.Russia.China.Estonia.Saudi.Kuwait.3mei2015.pdf

I have started an ICC-lawcase against the Ministry of Common Affairs of NL - presidency for the fact that

they ignore my ICC-lawcase, and the Constitution and HR-treaties.

MinAz Secre.general wants a civil war in NL - EU.
He also wants an NL-war against Russia and China.

In the letter you also read an instruction-list from me for Russia, China, Estonia, Saudi, Kuwait

in connection with the criminal ICC-staff.

Now I expose the ICC-NL-dictatorclub to the World, its members become more agressive
= they only care for their personal 10 - 30 labourcontracts.
If they have to start wars in order to stay in power, they will.

But, officially - according to the Torture-treaty - I am PM of NL...
and I don't want wars.

http://www.desireestokkel.nl
/Zwartboek.ICC.dictatoren.club.NL.Blacklist.corruptie.parlement.EU.UN.monarchy.Court.Lawyer.xht

DesireeStokkel
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BobSikkes,

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

BobSikkes,  voor ZZPers is het ook belangrijk dat er een tv-programma over Huurhuizen komt.

Hoe schofterig de Elite denkt over ZZPers staat vandaag in de Trouw.

http://www.trouw.nl/tr/nl/6704/Sociale-Vraagstukken/article/detail/3870938/2015/02/22/De-coole-zzp-er-gaat-niet-
naar-het-Malieveld.dhtml#reactions

ZZPers zijn immiddels SLAAF op de Arbeidsmarkt.
Dit komt doordat de organisaties die opkomen voor de rechten van ZZPers nu via de Lobby lid geworden zijn van de Elite-
moordenaarsclub.

Dus?

ZZPers zijn in 2008 tot leven gekomen, omdat de Elite de Arbeidsmarkt verziekte...voor behoud van corruptie tussen
Rechtspraak en Parlement.
Vriendjespolitiek van Ondernemers met Politici, Koning, EU e.a. is belangrijker dan een economie bouwen in  Grondwet en
Mensenrechtenverdragen.
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Vakbonden, VNONCW, MKB e.a. zijn allen Politici gaan helpen bij het vernietigen van Burgers.

- intelligente Bijstandsmoeders moeten worden doodgetreiterd

- hypotheken onder water

- huurhuizen kunnen niet worden geisoleerd nu het risico bestaat dat Huurtoeslag wegvalt

- energiebesparing is te veel gericht op Koophuizen, waardoor innovatie van bouwmaterialen achterblijft

- ZZPers blijven achter door deze opzettelijk aangemaakte hel
ZZPers braken los van dit systeem....

De Belangenbehartigers van deze ZZPers zijn nu - 7 jaar later - zelf onderdeel van de kwaadaardige lobby.

Er is geenonderscheid meer tussen ZZPNederland, Bedrijfsschappen, VNONCW, MKB...en de corruptie bij de
Advocatenorde, RaadvoorRechtsbijstand, Parlement.... Universiteiten.

ZZPers komen niet aan een betere rechtspositie, omdat de Belangenbehartigers zelf Luxe Vaste Arbeidscontracten
hebben...

DesireeStokkel
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http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/
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