
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:New NL Spylaw is not legally valid due to ICClawcase against King WA / AFTAPwet = niet

rechtsgeldig door ICC-rechtzaak tegen Koning WA & Rutte
Datum:Thu, 2 Nov 2017 09:10:05 +0100

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

CC:woordvoering@knp.politie.nl, info@nbvn.nl, klachtencoordinator@afm.nl, pers@acm.nl,
nlemb@mofa.gov.sa, webmaster@indianembassy.nl, press@princes-trust.org.uk,
ondernemingskamer@rechtspraak.nl, info@njr.nl, communicatie@nhg.nl,
perscontacten@huurcommissie.nl, persvoorlichting@aedes.nl, info@matafbouw.nl,
info@zzpcentrum.nl, info@broodfonds.nl, youngstartup@vps-nl.com,
otp.informationdesk@icc-cpi.int, info@ondernemersspaarndam.nl,
limburgonderneemt@mgl.nl, woordvoering@knp.politie.nl, info@werkenbijdefensie.nl,
info@marechausseevereniging.nl, rtlnieuws@rtl.nl, ooggetuige@nos.nl, Stichting
leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>, info@nvpluimveehouders.nl,
dvdriet@cov.nl, natodoc@hq.nato.int, Frontoffice-NCC@nctv.minvenj.nl, info@nvsa.nl,
info@sapadvocaten.nl, Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, fsb@fsb.ru,
chinaemb_nl@mfa.gov.cn, hadgen@had.gov.hk, info@giethoornonderneemt.nl,
info@giethoorn.com, info@ltonoord.nl, info@socialentrepreneurs.ie,
hello@scottishhumanrights.com, webmaster@africa-union.org,
info@presentyourstartup.nl, info@windesheimflevoland.nl, knaw@knaw.nl,
info@zeehaven.nl, bpc@beverwijkwinkelstad.nl, info@ondernemendhoofddorp.nl,
info@jen-npo.org, info@banktencate.nl, info@ondernemersklankbord.nl,
info@devegetarischeslager.nl, info@eerlijkwinkelen.nl, info@anvr.nl,
redactie@tweakers.net, dccbanditismo@pj.pt, emb.lahaya@maec.es, telejato@libero.it,
meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl, korea@korea-dpr.com,
press@google.com, travel@andrerieu.com, cnbctips@nbcuni.com,
letterbox@dailystar.com.lb, economie@nu.nl, letters@economist.com, editor@gulf-
times.com, editor@jordantimes.com, lahaye.amb@mae.etat.lu,
embjapan@lx.mofa.go.jp, lon.student@mfa.gov.ir, tour@president.go.kr,
r.buis@verzekeraars.nl, info@nza.nl, washington.field@ic.fbi.gov,
ircthehague@state.gov, ibb@politiebond.nl, afmp@afmp.nl,
m.ruperti@drostenvandevijver.nl, raad@rvdj.nl, info@mv-advocaten.nl,
info@amsadvocaten.nl, info@hertoghsadvocaten.nl, knoops-advocaten
<office@knoops.info>, CONTACT@THEBLACKSEA.EU, Stop the War Coalition
<office@stopwar.org.uk>, editor@jordantimes.com, executive-editor@nytimes.com,
editor@baltictimes.com, editor@libyaherald.com, pr@onexim.ru,
ipafrance@ipafrance.org, ipaespana@ipaespana.org,
polizeioeffentlichkeitsarbeit@polizei.hamburg.de, foi.police@gov.mt,
info.mga@mga.org.mt, fox@fox-it.com, pers@fvd.nl, info@vvd.nl,
sgp@tweedekamer.nl, customerservice@orkney.gov.uk, sp@tweedekamer.nl,
info@pvda.nl, info@bewegingdenk.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl,
info@sleepwet.nl, redactie@studenten.net, bureau@nationaleombudsman.nl,
webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl,
media.helpline@austrade.gov.au, ticket@police.govt.nz, police@police.gov.cy,
foi.police@gov.mt, polizeioeffentlichkeitsarbeit@polizei.hamburg.de,
post@pst.politiet.no, info@ottawapolice.ca, LPD-N@polizei.gv.at, rpch@politi.dk,
kapo@kapo.ee, lahaye.amb@mae.etat.lu, archivio.denhaag@esteri.it, telejato@libero.it,
scherrenburg@vnoncw-mkb.nl, i.nijhuis@minvenj.nl, info@fairtrade.nl, info@jen-
npo.org, rtlnieuws@rtl.nl, ooggetuige@nos.nl, amnesty@amnesty.nl, info@poraad.nl,
info@vo-raad.nl, info@jobmbo.nl, Loket Onderwijsinspectie
<loket@onderwijsinspectie.nl>, onderwijs@digiloket.nl, onderwijsbureau@tabijn.nl,
Stichting leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>, info@mendelcollege.nl,
bakker@vereniginghogescholen.nl, obs.PantaRhei@Opmaat-scholen.nl,
info.isobbureau@isobscholen.nl, info@scholengroepholland.nl, info@de-mare-scholen.nl,
cjcorstanje@archipelscholen.nl, info@chronoscholen.nl, info@anvr.nl,
info@zeelandseondernemersvereniging.nl, info@giethoornonderneemt.nl,
info@ondernemersinfryslan.nl, events@brabantonderneemt.nl,
info@uvonnoordbrabant.nl, vragen@transplantatiestichting.nl, j.jongeling@rathenau.nl,
w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, central.bank@norges-bank.no,
presse@bundesbank.de, info@bankofcanada.ca, ibu1.nicosia@bankofcyprus.com,
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security@bankofscotland.co.uk, publicrelations@centralbankmalta.org, info@bank.lv,
offshore@sedlabanki.is, investigations_hotline@worldbank.org, RR-KOS@imf.org,
info@werkenbijdefensie.nl, info@defensiebond.nl, service@milieudefensie.nl,
persinfo@heineken.nl, pers@ah.nl, media-nl@shell.com, mediarelations@klm.com,
mediarelations.rotterdam@Unilever.com, investor.relations@philips.com,
legal@asml.com, info@vanderlande.com, communicatie2@gepensioneerden.nl,
pers@ouderenfonds.nl, wgb@actiz.nl, DSW Zorgverzekeraar <info@dsw.nl>,
communicatie@rover.nl, info@rijksrecherche.nl, info@energie-nederland.nl,
post@rijnland.net, info@uvw.nl, G.Remmelts@Natuurmonumenten.nl, info@sire.nl,
press@google.com, kiesraad@kiesraad.nl, ingrid@wongworks.nl, info@veb.net,
raad@rvdj.nl, info@khn.nl, persvoorlichting@knvb.nl, info@knb.nl,
arnold.karskens@skynet.be, info@mehr-demokratie.de, contact@business-
humanrights.org, info@humanrights.ch, infoasia@earthrights.org

Republiek NL, 

file:///C:/Users/desiree/Downloads

/20170817+Publicatie+Wiv+2017+in+Staatsblad.pdf

De AFTAP-wet is niet rechtsgeldig.

Er ligt een InternationaalStrafhof tegen de

ondertekenaars van deze wet.

Zij weigeren de Grondwet - VN verdrag -
Folterwet - Mensenrechtenverdragen uit te
voeren.

Koning WA weigert het volk voor te lichten over
het rechtsfeit
dat er een ICC-rechtzaak ligt tegen  NL vanaf
mei2007.
Corruptie tussen parlement - koningshuis -
rechtspraak - advocatenorde - lobby
maakt burgers 100% rechtenloos. 
Oorlogmisdaad.

Wat nu?

Het Hollandse volk weigert zelf intelligenter te

worden.

Weigert de rechtsgeldige bewijsstukken die ik heb
gepubliceerd op mijn
website te bestuderen en duidelijk te maken aan parlement
- koning - rechtspraak
'dat iedereen weet dat NL een dictatuur is'.

En, dat EU - UN - ICC hieraan meewerken, door het NL-volk
niet in het openbaar  te beschermen tegen deze corruptie
tussen parlement - koning - rechters.

Het Hollandse volk wil dus een nutteloos Referendum over
de AFTAP-wet
die niet rechtsgeldig is en in de rechtzaal door ELK Individu
kan worden
vernietigd... op voorwaarde dat dit Individu de
bewijsstukken van de

The New Spy-law in Holland -

created by the 100% Dictator

Rutte parliament - is  NOT legally

valid. 

Nobody needs to assist NL with the
implementation & conduct of this new
SPY-LAW.

This SPY-law is signatured by King
Willem-Alexander and Markrutte & co,
in 2017

Against these persons I have
started an ICC-lawcase in
2014 - 2015,
because they refuse to 
implement & conduct the
Constitution +
UN charter + Torturetreaty
+ Humanrighttreaties.
They misuse my human
body as a cover for their
private murders, via ICC
corruption.

The Elite in NL wants every body to 
believe that this SPYlaw is valid,
because they are
the Elite-murderclub in NL. They want
to expand the territory for more
Freedom to Murder.

Small-business will be made bankrupt;
whole communities will be spyed on.

Even Embassies - Foreigners will be
spyed on, because there is an
InternationalCriminalCourt
lawcase against the Elite-murderclub in
NL, but ICC is corrupt itself.

'You don't know who

your friend or enemy

is in NL, anymore'.
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ICC-rechtzaak tegen NL toevoegd aan zijn of haar dossier.

MKB - ZZP worden diepbeschadigd en geofferd aan

Multinationals.

Multinationals onderling, zullen elkaar kapot

vechten... door gebrek aan

vertrouwen.

De mate van vriendjespolitiek - corruptie bepaalt het

productieproces; niet de vakkennis.

Het kan ook eenvoudiger!

Ik - DésiréeElisabethStokkel - heb op 18nov2016
het Arbeidscontract IterimMinisterPresident NL
opgeeisd bij UNSG AntonioGuterres.
Holland heeft een nieuwe GrondwetRepubliek NL.

Ik - kan vandaag nog de hysterie rond de
AFTAP-et 100% stoppen -.

Buitenlandse Handel  in gevaar door AFTAP-wet.

De Elite-moorderaarsclub Thehaguesecuritydelta
bespioneert
Ambassades - Presidenten; en laat mensen
vernietigen via het ICC.

Niet alle Ambassades - Presidenten zijn veilig.
Sommige wel / sommige niet.
Het Buitenlands gaat zichzelf verdedigen.

Rechtbanken worden ook bespioneert.... om juist
de Elitemoordenaars-club meer criminale macht
te geven. Gerechtelijke Uitspraken worden nog
waardelozer dan zij nu al zijn.

Wie hebben de Vrijheid voor Moord in NL?

Parlementsleden: DenHaag - Provincie
Koninklijke familie
Burgemeesters & wethouders
Alle Ambtenaren die een burger willen
vernietigen en moord steunen
Politie
Defensie
Vakbonden
Bestuurders aangesloten bij
Thehaguesecuritydelta
Media-makers: bestuurders &
journalisten
Zorg-bestuurders
Jeugdzorg-personeel
Reclassering-personeel
Advocaten
Professoren

This law damages

InternationalTrade.

Because,  the killings

designed & conducted

by the NL Elite-

murderclub

Thehaguesecuritydelta

- misuse ICC as cover

for their private

killings. 

Everybody wants to

lobby with ICC... for

Freedom to Murder.

Everybody spies on

Everybody in NL.

And, Everybody is

going to be

blackmailed, with the

aim

to participate in

demolition of people -

organisations... for

more Freedom to

Murder. 

Everybody who must be damaged or
demolished is being spyed on and
tormented -
made ill or mad - made bankrupt -
murdered.

The InternationalCriminalCourt - UNSG
guterres - EU Tusk + Juncker + Tajani
support
this Evil platform.  They will be killed
themselves, but are not intelligently
enough
 to comprehend this.
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ICC-personeel
EU-personeel
VN-personeel

Machtige Bestuurders die zonder
schroom anderen doden

Burgeroorlog- gevaar.

Bepaalde groepen mensen worden standaard altijd
bespioneerd:

Alle Bedrijven  - Organisaties.
Lobbyisten.
Bank-personeel.
Personeel van bedrijven die failiet moeten
worden gemaakt.
Huizen in probleem-wijken.
Buurthuizen.
Bijstandsgezinnen.
Vervelende ouderen.
Scholen.
Kindertehuizen.
Criminelen onder bevel van de Reclassering -
Jeugdzorg.
Rechters - Juristen.
Klachtencommissie-personeel.

Alle Buitenlanders.

Kortom:

Een Grote groep Machthebbers in NL wil heel NL
bespioneren,
voor Lust en Vrijheid voor Moord.... en Geld.
Media werkt hieraan mee... voor persoonlijke Vrijheid voor
Moord.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:KLM Schiphol Lobby liegen over veiligheid passagiers

Datum:Wed, 1 Nov 2017 13:43:46 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:mediarelations@klm.com

CC:

KLM, RepubliekNL,

KLM - Schiphol - Eurocontrol - Toerisme liegen over gevaar voor Vliegtuig passagiers.

https://www.youtube.com/watch?v=AOQi7fwyZLk

Afgelopen maand heeft Afrika beslist het Internationaal Strafhof in
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Denhaag te gaan gebruiken als Moordwapen in handen van politici.

Nederland doet dit samen met EU al vanaf mei2007.
Er ligt een ICC-rechtzaak tegen NL, omdat het parlement -
rechtspraak - koning - lobby gezamelijk burgers rechtenloos maken en laten doden in NL.

Ik ben slachtoffer; ik heb die rechtzaak gestart.

In 2014 heeft Koning WA bewezen dat hij weigert de Rechtstaat NL
voor alle burgers te waarborgen.
Koning WA weigert het parlement - rechtspraak te dwingen te stoppen
met het rechtenloos maken van personen in NL en internationaal.

De hele veiligheidswereld = NEP.

De MH17 is ontstaan uit deze hel.

18Nov2016 heb ik contact opgenomen met de nieuwe VN Secretarisgeneraal

Antonioguterres.

Ik eis het Arbeidscontract InterimMinisterPresident NL.
Holland heeft ook een nieuwe Grondwet.

UNSG guterres krijgt betaalt om mij niet formeel aan het arbeidscontract te helpen.

Criminelen & terroristen weten dit.

Rutte III is nu aan de macht; een 100% gewelddadig corrupt parlement,

dat via rechters burgers laat beschadigen & vernietigen.

De Lobby in NL werkt hieraan mee.

Afrika ziet dit; Afrika klaagt nu niet langer over het racisme van het
InternationaalStrafhof ....; nu gebruikt Afrika het ICC ook als moordwapen in handen van criminelen
& terroristen.

Het is wachten op een volgende MH17-achtige aanslag.

Het volk in NL krijgt door corruptie tussen politiek & media

niet de kans zichzelf te beschermen tegen deze

criminele activiteiten van Rutte III & co.

Het gevaar zal minder zijn als Dictatuur NL stopt;

Ik nieuwe Verkiezingen Gekozen MinisterPresident uitschrijf;

Ik de Rechtspraak corruptie verwijder en het ICC opschoon;

Ik de moordpraktijken van UNSG guterres en EU Tusk, Juncker & Tajani stop;

Burgers zichzelf kunnen beschermen dankzij de Grondwet Republiek NL.

With regards,
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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.

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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