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

Onderwerp:Leidsebuurt Amsterdam wil meer Criminaliteit Re: AFMELDEN

Datum:Tue, 19 Dec 2017 09:40:32 +0100

Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>

Aan:Straatmanager BIZ vereniging Uitgaansgebied Leidsebuurt <straatmanager@leidseplein.amsterdam>

CC:Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, Korea <korea@korea-

dpr.com>, ombudsman@trouw.nl, a.vanpinxteren@minez.nl, edmond.messchaert@minbzk.nl, i.nijhuis@minvenj.nl, rvd.pers.kh@minaz.nl, vng-international@vng.nl

FBI, RepubliekNL,

De Leidsebuurt in Amsterdam wil meer criminaliteit.

Helpt politici - rechters - lobby  bij organiseren Moord o Burgers.

DesireeStokkel

www.desireestokkel-nl.net

Op 19-12-2017 om 9:36 schreef Straatmanager BIZ vereniging Uitgaansgebied Leidsebuurt:

SVP AFMELDEN VAN UW MAILINGLIJST

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

Onderwerp:D66 Pechtold Kado apparement SergeMarcoux = Bedankje Vrijheid voor Moord - corruptie Internationale Rechtbanken

Datum:Tue, 19 Dec 2017 08:31:13 +0100

Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>

Aan:gemeente@bloemendaal.nl

CC:gemeentesecretaris@denhaag.nl, info@canada.nl, info@mkb-amsterdam.nl, straatmanager@leidseplein.amsterdam, kuppens@Breevast.nl, e.koop@seinpost.com,

anne.straatmanager@gmail.com, management@kalverstraat.nl, menno@tenuedenimes.com, l.schot@dzp.nl, thijs@rokin75.com, floor@stadenco.nl,

haarlemmerbuurtbiz@gmail.com, moheb@alecozyconsult.nl, originalflowergift@outlook.com, info@de9straatjes.nl, info@oudezijdsachterburgwal.nl, vazo@vazo.nl,

Secretariaat VEBAN <info@veban.nl>, Monir.Modderman@deBijenkorf.nl, info@ovrotterdamzuid.nl, info@stichtinganders.nl, info@robonderneemt.nl, info@udsrotterdam.nl,

businessclub@wtcrotterdam.com, contact@ondernemend-utrecht.nl, info@centrummanagementutrecht.nl, info@businesseilandutrecht.nl, info@hairstyling-blitzz.nl,

utrecht@oilvinegar.nl, e.van.batenburg@utrecht.nl, info@ondernemersfondsutrecht.nl, info@wijkinformatiepuntutrecht.nl, info@hartje.nu, info@onsdenbosch.com, info@bni-

jeroenbosch.nl, contact@ondernemer-s.nl, info@ocbest.nl, investor.relations@philips.com, mediarelations.rotterdam@Unilever.com, media-nl@shell.com,

info@bouwendnederland.nl, info.infra@bam.com, rvantilborg@bna.nl, info@bvarchitecten.be, info@bni.nl, info@sabvereniging.nl, info@ovs-skarsterlan.nl, info@ccnwf.nl,

info@ngoudenplak.nl, info@mkbfraneker.nl, info@schermkapot.nl, info@vockampen.nl, secretariaat@vissersbond.nl, info@zeehaven.nl, bpc@beverwijkwinkelstad.nl,

info@ondernemersspaarndam.nl, j.versfeld@sova-alkmaar.nl, info@ondernemendbentelo.nl, info@rov-raalte.nl, info@staphorst-rouveen.nl, koene@eknotaris.nl,

info@onzzwartewaterland.nl, info@ondernemersvereniging-ovb.nl, info@poortvanalmelo.nl, info@hovdenhelder.nl, info@ondernemendaalsmeer.nl, info@degans.com,

info@chineseondernemers.nl, info@od-diemen.nl, ovm@bzw.nl, parkmanager@ovborchwerf.nl, laurens@emmencentrum.nl, info@ondernemerskringemmen.nl,

info@commercieleclubemmen.nl, G.Remmelts@Natuurmonumenten.nl, post@rijnland.net, info@energie-nederland.nl, info@vijfsluizen.com, bestuur@piushavenwerkt.nl,

ronald.luyben@deBijenkorf.nl, info@haagschebusinessclub.nl, info@bof-denhaag.nl, info@vbmbusinessclub.nl, info@platformcannabis.nl, info@coffeeshopbond.nl,

youngstartup@vps-nl.com, info@qredits.nl, administratie@zzp-nederland.nl, info@zzpcentrum.nl, info@broodfonds.nl, vereniging@de-achterdeur.nl, info@vewin.nl,

ask@kommersant.uk, info@sysvt.info, gorod@sochiadm.ru, obrinfo@adm.nov.ru, saransk@moris.ru, info@gorodperm.ru, kans@norilsk-city.ru, mail@cheladmin.ru,

cityadm@ufacity.info, post@krd.ru, office@ivgoradm.ru, uinf@izh.ru, pr@onexim.ru, cnbctips@nbcuni.com, news@thelocal.se, news@icenews.is,

newseditor@independent.co.uk, news@heraldsun.com.au, news@libyaherald.com, news@elta.lt, newsroom@mmtimes.com, newsmanager@foxnews.com,

NBCNewsMediaRelations@nbcuni.com, info@koptischekerkeindhoven.nl, npk@xs4all.nl, fsb@fsb.ru, pravitelstvo@sevastopol.gov.ru, pressa@sev.gov.ru, dokument@vlc.ru,

pr@onexim.ru, producers@rttv.ru, dmitry.sudakov@pravda.ru, info@primamedia.ru, mhg-main@online.ptt.ru, pr_dept@sputniknews.com, Chinaemb_nl

<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, Lon student <lon.student@mfa.gov.ir>, Korea <korea@korea-dpr.com>, Koreanembassynl

<koreanembassynl@mofa.go.kr>, webmaster@indianembassy.nl, webmaster@africa-union.org, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, Media <media@aclu.org>,

Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, Ambassaden haag <ambassaden.haag@gov.se>, Telejato <telejato@libero.it>, Bruxelas <bruxelas@mne.pt>,

handelsbelemmeringen@minbuza.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, Contact <contact@business-humanrights.org>, Info <info@anvr.nl>, Info <info@ltonoord.nl>,

info@evofenedex.nl, info@windesheimflevoland.nl, mediarelations@klm.com, Stop the War Coalition <office@stopwar.org.uk>, Press <press@princes-trust.org.uk>, Hello

<hello@scottishhumanrights.com>, Info <info@socialentrepreneurs.ie>, Info <info@shetland.gov.uk>, Visit <visit@nuigalway.ie>, haveyoursay@bbc.co.uk,

editor@jordantimes.com, letterbox@dailystar.com.lb, scoop@huffingtonpost.com, embassy.thehague@mfa.gov.tr, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>,

hendriks@richardkorver.nl, info@nvsa.nl, vng-international@vng.nl, brxemb@mofa.gov.iq, emb.angola.nl@gmail.com, kapo@kapo.ee, armeewaffen@vtg.admin.ch,

pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, info@ottawapolice.ca, ipafrance@ipafrance.org, CONTACT@THEBLACKSEA.EU, redactia@nineoclock.ro,

radiopoland@polskieradio.pl, gremb.hag@mfa.gr, hagueembassy@mfa.gov.cy, info.mfa@gov.mt, administration1@hague.mfa.gov.il, info@jordanembassy.nl,

NickClegg@sheffieldhallam.org.uk, info@thedailynewsegypt.com, info@lana-news.ly, media@libyaobserver.ly, info@amba-mali.be, info@bekendeburen.nl, info@d66.nl,

info@pvv.nl, pers@fvd.nl, info@pvda.nl, info@vvd.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, sgp@tweedekamer.nl, bestuur@christenunie.nl, sp@tweedekamer.nl,

info@bewegingdenk.nl, redactie@powned.tv, karel.verhoeven@standaard.be, CONTACT@THEBLACKSEA.EU, media@globalwitness.org, editor@saharareporters.com,

editor@cdn-hr-reporter.ca, humanrights@gov.ab.ca

Dictator AlexanderPechtold, RepubliekNL,

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen NL vanaf mei 2007.

Balkenende & co regelen dat Individuele burgers via de Hogeraad - Raad van Rechtspraak -

Advocatenorde - Raad voor Rechtsbijstand stiekem Rechtenloos worden gemaakt ...

en worden gedood.

Hiervan ben ik slachtoffer.

D66     Dictatoren    Sorgdrager + Clingendael / HCSS RobdeWijk hebben er persoonlijk voor gezorgd

'dat ik moet vechen tegen Poging tot Moord op mijn lichaam - kids binnen het

 Internationaal Strafhof'.

In 2008 weet Planeet Aarde dat het ICC 100% corrupt is.

Ik krijg een brief van Bankimoon waaruit helder wordt 'dat het ICC een witwaspraktijk

is en blijft voor de Elite die medeplichtig is aan ( het organiseren van ) oorlogsmisdaden'.

In de Balkan - Afrika - Europa.

Thehaguesecuritydelta wordt gebouwd.... Als Media-schild voor Volksverlakkerij.

Het Volk mag niet weten dat de media - de Koning - Parlement - Rechtspraak -

EU - VN - Internationale REchtbanken helpt bij het stiekem folteren / doden van burgers.

Ook in Holland.

2 Juni2014.

Koning Willem-Alexander bewijst dat hij wil dat Holland een Dictatuur is,

met een 100% crimineel Parlement - Rechtspraak- KNAW - HCSS - Ambassade - EU - VN -lobby.

Ik schrijf de nieuwe Grondwet Republiek Nederland, welke vanaf 2014 binnen Ambassades de Wereld over gaat.

MH17 vindt plaats.

Ik word door NL - ICC - Duitsland misbruikt als Dekmantel voor de MH17 daders in Holland / Duitsland.

about:blank
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Het ICC - Koning WA - HCSS lobby - Rechtspraak corruptie = 1ste Dader MH17.

Canada is onder leiding van voormalig CA-president StephenHarper actief CRIMINEEL binnen het ICC

geworden;  voor 2007 was Canada minder corrupt in EU - NL ....

DesireeStokkel - met de ICCrechtzaak tegen NL - is nog altijd niet dood.

Foutje.

Belangrijk is dat de Elite aan de macht blijft, nu Planeet Aarde begrijpt dat het ICC een racistisch

Oorlogsmisdadigers  Witwas-systeem is.

Canada wordt beloond; nieuwe President Justin Trudeau = 100% massa-moordenaar binnen HCSS - ICC-lobby.

Heeft wel een probleem: niet alle landen negeren DesireeStokkel met de ICCrechtzaak NL.... en de nieuwe

GrondwetRepubliekNL.

Stokkel woont in Rijk Bloemendaal - met nu een D66 burgemeester die bewijst dat hij zonder enig probleem

mensen in de criminaliteit brengt voor zijn persoonlijke Vrijheid voor Moord -.

Het is Rijk Bloemendaaldat Stokkel gedwongen heeft naar het ICC te gaan om

te vechten tegen Poging tot Moord door Bloemendaal.

Bloemendaal heeft de wettelijke plicht om de ICC-rechtzaak te sluiten met een Schikking & Schadevergoeding

maar weigert dit te doen.

Vrijheid voor Moord... staat Hoog in het Vaandel bij D66.

Ambassadeurs zijn doorgaans 'Rijk".

Nu is Stokkel.... Super - Super - Slim.

Zij kan oorlog minimaliseren waar Presidenten juist oorlog aanmaken.

Terwijl zij straatarm is.

Dit dwingt Respect af.

Stokkel krijgt Respect; de RepubliekNL is rechtsgeldig vanaf 18nov2016.

Ook als UNSG zelf massa-moordenaar blijft die Dodenlijsten opstelt om de Wallstreet Rijken te plezieren.

Als Bedankje voor Luxe in Natura....

Stokkel krijgt de implementatie van GrondwetRepubliekNL in de Arabische Liga + Africa..... ( een beetje dan )...

+ Rusland..... + Azië..... + FBI.

Stokkel heeft Macht binnen BREXIT; het Klootjes-volk van BREXIT accepteert haar rechtsgeldig bewijs

van ICC-moordspelletjes ten koste van de Individu... &... SmallBusiness.

Stokkel heeft het 'EU-Future-proof-Treaty'  geschreven en per decreet ingevoerd via UNSG.

Een nieuwe EU-systeem verdrag... dat BREXIT overbodig maakt, doordat elk land 50% onafhankelijk blijft,

naast 50% EU-wetgeving.

Probleempje voor D66: InterimeMinisterPresident NL - DesireeStokkel is veel en veel te machtig.... 

Door haar worden ongeveer 10.000 Elite uit hun Arbeidscontract getrapt...

en dan komt de ICC- oorlogsmakerij aan het licht.

Dan zal blijken dat Canada 'niet deugt'.... binnen Internationale Juridische Constructies.

Wat de handel met Canada bemoeilijkt.

Stokkel moet dood. 

Dictatuur NL moet aan de macht blijven en sterker worden.

Dictator Alexander Pechtold wordt 'prive beloond'.

Appartement kado = Oorlogsmisdaad volgens het Folterverdrag. En dat is NOOIT  'prive'

Het is verboden om samen te werken met personen die het VNverdrag - Folterverdrag -

Mensenrechtenverdragen - Grondwet niet uitvoeren.

Elk Individu dat wordt geconfronteerd met de ( organisatie van)  oorlogsmisdaden / moord van de ene

mens op de ander... heeft de wettelijke plicht zich in het openbaar LOS te koppelen

van deze Crimineel.   De Goede Rechtvaardige Burger moet de Crimineel stoppen.

Mr SergeMarcoux.. is mede-plichtig aan Oorlogsmisdaden georganiseerd / uitgevoerd door NL-parlement -

Koning - Rechtspraak - Lobby... en weet dit heel goed.

Dus wordt er 'prive' betaald in Natura.

UNSG guterres 'helpt de Superrijken van Wallstreet bij het aan de macht blijven als Oorlogsmisdadiger/ Crimineel'.

Wedden.... dat D66 Alexander Pechtold op 21dec2016 aanwezig is bij het DictatuurNL -diner

van de Koning voor UNSG?

De Dodenlijsten worden ge-upgrade.

DesireeStokkel

about:blank
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InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via UNSGguterres. 

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 - 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

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

Onderwerp:UNSG + Royal family write DEATH-list for ICC-EU- UN corruption 21dec2017

Datum:Mon, 18 Dec 2017 13:58:31 +0100

Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>

Aan:bidpen@indonesia.nl

CC:ritstjori@althingi.is, echile.holanda@minrel.gob.cl, malaysia@euronet.nl, ambalg3@ziggo.nl, co.montenegro@rec.org, saylov@umail.uz, eldar@hrcenter.baku.az,

pwc.azerbaijan@az.pwc.com, sobytiya.crimea@gmail.com, singemb_bru@mfa.sg, info.mga@mga.org.mt, vnembassy.nl@mofa.gov.vn, amcambel@skynet.be,

archives@mairie-calais.fr, thaiembassy.thehague@gmail.com, infoasia@earthrights.org, parepthehague@mofa.gov.pk, Hague.Info@mfat.govt.nz, ticket@police.govt.nz,

news@heraldsun.com.au, media.helpline@austrade.gov.au, contact@aclei.gov.au, evelyna.croes@parlamento.aw, info@arubahuis.nl, ambassade.suriname@wxs.nl,

infonet@parl.gc.ca, infopar@parliament.gr

Embassadors, RepublicNL,

Please forward this email to all your contracts.

On 21dec2017, the UNSG will have diner in NL with the King  & Queen in Holland.

UNSG supports the Dictatorship NL, publicly.   (And he misuses RepublicNL for blackmail.)

On 21Dec2017,     NL + UNSG will draw up a Deathlist of:

 all Persons who must be destroyed

Businesses that must be made bankrupt... in favour of the ICC-Elite-EU - UN - murderclub.

All Boardmembers of Businesses / Organisations who join in during this diner, are warcriminals

who have Freedom to Murder.... and they already kill....

Problem: UNSG = mass-murderer + enjoys to make 7 billion Individuals furious = more Crime / Terrorism

In Holland, Businesses still believe 'that the situation is 'Funny'.

But we already have streetprotests against Police-violence & Criminal judges.

21Dec2017 = dangerous Day for Planet Earth.

People who are unaware of the NL-deathlist - in the making.... are being put on the list in the Hidden Lobby.

And...

UNSG + his Deputy SG  from Nigera = the UN-top  trade in illegal Rosewood product,

produced from deforrestation.

http://www.nieuwswet-newslaw.org/uploads/5/6/2/4/56243847/konining.maxima.steunt.illegale.houthandel.vn.top.nigeria..rozenhout.slippers..pdf

Under my link, you read other links to evidence.

DesireeStokkel

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KNMR, Veteraneninstituut,  RepubliekNL,

UNSGguterres komt 21dec2017 naar Nederland, voor een Diner met Koning WA

about:blank
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UNSG  bewijst dat hij DictatuurNL steunt.

UNSG negeert al zijn wettelijke verplichtingen

       = VN verdrag - Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen - NL Grondwet.

Hij regelt Moord op Burgers in NL.

21 December2017 wordt er een lijst opgesteld van Burgers in NL,

 die moeten worden 'doodgezwegen / gedood'.

Ik sta nr 1 op deze lijst.

Maar, ik heb erg veel macht dankzij de FBI - Arabische Liga - Afrika - India - Azië.

Momenteel wordt het Midden-Oosten 'heringedeeld op de Grondwet Republiek NL'

= oorlogsgebieden worden Provincies in bestaande landen.

Denk:

Kurden worden Provincie in Irak.   Met eigen parlement.

Palestijnen worden Provincie van Egypte?

Rohinga's worden Stam met eigen identiteit in Mayanmar, naar voorbeeld van de Amazone?

Ik heb zo'n vermoeden dat veel van de Organisaties die Ik email als InterimMinisterPresident,

aanwezig zullen zijn bij dat diner.

Op grond van het Folterverdrag is dit wettelijk verboden; het is verboden Markrutte & co te helpen

bij het regelen van Moord op Nederlanders via Rechtbanken - Koningshuis - EU - VN corruptie.

Organisaties die aanwezig zijn bij dat diner zet ik in de ICC-cel.

Wat betekent dat zij Internationaal op een zwarte Lijst staan als 'Oorlogsmisdadiger'.

Er is GEEN nationale veiligheid in Nederland.

UNSG brengt Holland in Terrorisme-gevaar... en kickt hierop.

DesireeStokkel

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

Onderwerp:Dictator Madam Koning Maxima steunt Illegale Houthandel door VN-top / ICC gaat ook akkoord

Datum:Sun, 17 Dec 2017 10:49:05 +0100

Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>

Aan:G.Remmelts@Natuurmonumenten.nl

CC:

Fairtrade RepubliekNL,

VN-TOP  verhandelt sandalen gemaakt van Beschermde Houtsoort:      Rozenhout.

Verdedigingsstrategie:

'Ach, I moest een stapel documenten ondertekenenen en daar zat dan toevallig

het export-document bij'.

http://foreignpolicy.com/2017/11/09/new-allegations-challenge-the-environment-record-of-top-u-n-official/

https://www.un.org/sg/en/dsg/index.shtml

https://www.vanguardngr.com/2017/11/tackled-illegal-wood-export-deforestation-amina-mohammed/

Het Internationaal Strafhof heeft Nigeria in onderzoek.

https://www.icc-cpi.int/Pages/Main.aspx#

En hier zit ik tussen! 

Ik word misbruikt als dekmantel voor corruptie & moord in NL - EU - VN ,

terwijl ik volgens hetzelfde VN... al sinds 18nov2016  MinisterPresident in NL ... moet zijn....

Koning Maxima misbruikt mij - en het volk - voor haar Luxe Leventje... in oorlogsmisdaden.

Heeft iemand die slippers van 500 euro... die zij draagt al gecontroleerd op Fairtrade?

Is het opgevallen dat wij een Koninklijke familie hebben die Vrijheid voor Moord voor de Elite,

belangrijker vindt dan Fairtrade?

DesireeStokkel

about:blank
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-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:VN Veiligheidraad deelname NL = oorlogsmisdaad door VN /NL in UNSC = warcrime on behalf of UN

Datum:Sat, 16 Dec 2017 18:44:25 +0100

Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>

Aan:Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>

CC:i

Deelname NL aan VN Veiligheidsraad

= 100% corruptie

= burger oorlog in NL, met goedkeuring van VN

VN negeert alle wettelijke verplichtingen ontstaan door de ICCrechtzaak tegen NL.

= NL - Internationaal Strafhof - Parlement- Gemeente - Politie

- Defensie &   Rechtbanken werken samen bij het organiseren van Moord op Burgers in NL.

Er is GEEN Nationale Veiligheid in NL!

Terroristen / criminelen zijn ook Juridisch Vogelvrij.

Hollandse Rechters hebben geen enkele macht meer.

FBI, RepubliekNL, UNSG,  BREXIT,

The Netherlands is a member of the UN Secourity Council from 1january on,

for 1 year.

UN ignores the legal facts ? evidence that there is an ICClawcase against NL-parliament

- KingWillemAlxander  - Judiciary - Security lobby -

Mayors - Elderman - Head of Police - Commanders of Defence - Nato.

This proves that the UN assists NL  - ICC - Nato  with murder on Civilians.

ICC-president - personnel is going to talk directly with Dutch

persons against whom I started an ICC lawcase.

This  = 100% corruption + orgenizing Murder on Human beings via ICC - corurption.

This situation also proves that UNSG guterres an unscrupulous mass-murder is.

The participation of NL in the UNSC = major Terrorrism -risk.

UN-resolutions are 100% worthless; nobody needs to obey the UN anymore.

DesireeStokkel

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via UNSGguterres. 

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 - 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

about:blank

5 van 5 19-12-2017 9:42


