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

Onderwerp:Fox-it wordt 100% Republiek NL ICCrechtzaal tegen Ronald Prins. Fwd:

Twitter account InteriMinisterPresident gehacked

Datum:Wed, 6 Sep 2017 12:23:28 +0200

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

Aan:fox@fox-it.com, redactie@tweakers.net, meldpunt-

handelsbelemmeringen@minbuza.nl, communicatierijk@minaz.nl,

woordvoering@knp.politie.nl, communicatie@politieacademie.nl,

ibb@politiebond.nl, Ecrime@politie.nl, valse-email@fraudehelpdesk.nl,

juridisch@thuiswinkel.org, info@anvr.nl, info@vvvameland.nl,

ondernemingskamer@rechtspraak.nl, info@ondernemendschagen.nl,

administratie@zzp-nederland.nl, youngstartup@vps-nl.com,

info@youngmkbhaarlem.nl, info@broodfonds.nl,

mediarelations@klm.com, legal@asml.com,

media.relations@akzonobel.com, media-nl@shell.com, wijkstra@nvb.nl,

info@knb.nl, info@khn.nl, info@detailhandel.nl, info@nvvk.eu,

bureau@nationaleombudsman.nl, ombudsman@denhaag.nl,

info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl,

provincie@zeeland.nl, provincie@fryslan.frl, info@provincie-utrecht.nl,

post@noord-holland.nl, post@rijnland.net, info@energie-nederland.nl,

info@uvw.nl, info@socialealliantie.nl, meldpunt@igz.nl,

info@banktencate.nl, Stichting leerKRACHT <info@stichting-

leerkracht.nl>, info@poraad.nl, info@vo-raad.nl, info@jobmbo.nl,

onderwijs@digiloket.nl, emma.daltonschool@vivente.nu,

info@windesheimflevoland.nl, Solliciteren <solliciteren@DSW.nl>,

info@nza.nl, lhv@lhv.nl, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl,

nmv-secretariaat@montessori.nl, info@defensiebond.nl,

otp.informationdesk@icc-cpi.int, info@talpa.tv, info@jen-npo.org,

rtlnieuws@rtl.nl, info@lindafoundation.nl, info@ftm.nl, Redactie AD.nl

<internet@ad.nl>, ooggetuige@nos.nl

Dictator Markrutte, Fox-it RonaldPrins,  ICT-wereld Republiek NL,

Er ligt een Internationaal Strafhof- rechtzaak tegen Fox-it Directeur Ronald Prins,

omdat hij werkt als     een Spion voor iedereen die hem betaalt.

Het is een ijdele machtsbeluste man die niet werkt voor het volk.

Fox-it is altijd al een Dictatuur-bouwend bedrijf geweest dat het volk bedondert.

ICT is niet veilig in handen van Fox-it.

Fox-it verzorgt ook de ICT van het Internationaal Strafhof.

Wat nu gebeurt is    dat Fox-it wordt overgenomen door BREXIT.

En,  Holland de macht verliest over haar eigen staatsgeheimen.
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Ik heb met reden een ICC-rechtzaak tegen de hele Thehguesecuritydelta-lobby

gestart;

is Holland in handen neerleggen van Nederlanders.

Ik - InterimMinisterPresident, DésiréeElisabethStokkel - bepaal, in relatie tot
Fox-it:

Directeur Fox-it RonaldPrins hoort in de gevangenis voor het bouwen van

Dictatuur NL.

Alleen als deze zeer zware crimineel mij een formele brief stuurt waarin hij

zich verontschuldigt

voor het feit dat hij mij niet geholpen heeft Dictatuur NL te stoppen

en mij een Schikking & Schadevergoeding

aanbiedt, gaat hij 'redelijk vrijuit'.

Aarde zal weten dat hij een Dictatoren-vriendje is, maar hij gaat niet de cel

in.

Fox-it wordt weer een Nederlands bedrijf, ondanks dat UK dit bedrijf heeft

gekocht.

Of, de Nederlandse Overheid Republiek NL haalt al haar zaken weg bij

Fox-it

en richt een Hollands bedrijf op voor beveiliging van NL.

Brexit gaat niet door, dankzij het nieuwe EU-Future-proof-Treaty.

Brexit onderhandelaars kunnen plotseling niet meer onderhandelen, nu ik

hen hem klem gezet,

wegens 'oorlogsmisdaden in relatie tot NL - ICC - EU'.

Fox-it wordt door UK misbruikt voor criminele machtspelletjes.

Dit tolereer ik niet.

Als het nodig is schrijf is een contract voor Fox-it en haal ik de staalborstel

door dat bedrijf heen.

En dan nog eens even iets...

Republiek NL -organisaties geven het parlement de vrijheid om aan de mach te

blijven;

dit is crimineel.

Holland wordt dus wekelijks crimineler; hierdoor kan NL eenvoudiger worden

overgenomen door

Buitenlandse regeringen.

De Hollander wil dus dat de politiek steeds slechter en slechter gaat functioneren voor
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de burger.

Dit brengt een nieuwe politieke - financiele crisis.

Verwijder DictatorMarkrutte & co uit het parlement!

Machthebbers in NL hebben niet het recht om de kwaliteit van leven van burgers te

verslechteren.

Dit geldt ook voor de begroting die wordt gepresenteerd op Prinsjesdag.

Die begroting is niet rechtsgeldig.

JohndeMol,

Je bent totaal gewetensloos.

Ook voor jou geldt dat je mij een Schikking & Schadevergoeding  moet

geven, om uit de cel te blijven.

Doe eens een keers iets nuttigs met je geld: Koop Fox-it terug van de

Buitenlanders.

With regards,

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal

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

www.nieuwswet-newslaw.org
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