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

Onderwerp:Aanpak Plofkraken amateuristisch en geldverspilling Fwd: ICC rechtzaak tegen Politiie -

Rechtspraak - OM

Datum:Wed, 26 Jul 2017 07:31:18 +0200

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

Aan:info@DNB.nl, p.huijts@minaz.nl, meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl,

wijkstra@nvb.nl, info@nyenrode.nl, knaw@knaw.nl, pm@pm.gov.pt,

haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, lahaye.amb@mae.etat.lu,

archivio.denhaag@esteri.it, info@anvr.nl, redactie@tweakers.net, info@nza.nl,

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

vng-international@vng.nl, info@ftm.nl, privacy@tmg.nl, economie@nu.nl,

info@persgroep.nl, chinaemb_nl@mfa.gov.cn, fsb@fsb.ru, washington.field@ic.fbi.gov,

nlemb@mofa.gov.sa, sanomat.haa@formin.fi, haaamb@um.dk,

hello@scottishhumanrights.com, ceu@gov.scot, info@shetland.gov.uk,

mayor@london.gov.uk, info@socialentrepreneurs.ie, communications@oireachtas.ie,

info@derrystrabane.com, press@princes-trust.org.uk, woordvoering@knp.politie.nl,

communicatie@politieacademie.nl, scherrenburg@vnoncw-mkb.nl,

G.Remmelts@Natuurmonumenten.nl, info@energie-nederland.nl, info@uvw.nl,

info@ltonoord.nl, klantenservice@beslist.nl, contact@fashionchick.nl,

info@windesheimflevoland.nl, info@zeelandseondernemersvereniging.nl, Loket

Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>, k.vaneerde@minocw.nl, Stichting

leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>, klachtencoordinator@afm.nl, pers@acm.nl,

info@pensioenfederatie.nl, pers@ouderenfonds.nl, info@aob.nl, info@socialealliantie.nl,

m.briet@pgb.nl, DSW Zorgverzekeraar <info@dsw.nl>, media-nl@shell.com,

mediarelations@klm.com, legal@asml.com, media.relations@akzonobel.com,

info@vanderlande.com, mediarelations.rotterdam@Unilever.com,

investor.relations@philips.com, zuidholland@pzh.nl, post@noord-holland.nl,

rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl,

info@nvsa.nl, info@sapadvocaten.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@teurlingsellens.nl,

info@verkeersslachtoffers.nl, contact@verkeersslachtoffers.org,

M.Cheret@reclassering.nl, trackgsr@minvenj.nl, info@banktencate.nl,

informatie@asnbank.nl, info@triodos.nl, info@kbnl.nl, bureau@nationaleombudsman.nl,

info@montesquieu-instituut.nl, oga.vanderbeek@vumc.nl, pers@bovag.nl,

redactie@tankpro.nl, info@schokkend-groningen.nl, info@stichtingquestion.nl,

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

info@zzpcentrum.nl, info@broodfonds.nl, corteidh@corteidh.or.cr, media@aclu.org,

austemb_thehague@dfat.gov.au, Hague.Info@mfat.govt.nz,

ambassadoroffice@londonmyanmarembassy.com, embassy.thehague@mfa.gov.tr,

thehague@tamseel-ecs.gov.eg, boc@pm.gov.tn, ambassade.monaco@skynet.be,

thaibxl@thaiembassy.be, vnembassy.nl@mofa.gov.vn, bidpen@indonesia.nl,

pr@onexim.ru, info@roscosmos.ru, armeewaffen@vtg.admin.ch, kapo@kapo.ee,

bundespraesident@bpra.bund.de, telejato@libero.it, gremb.hag@mfa.gr,

webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl, info@hcss.nl,

info@vandergoen.nl, antoinette.collignon@legaltree.nl, info@provincie-utrecht.nl,

rooseveltfoundation@zeeland.nl, provincie@zeeland.nl, j.a.oosterveer@minvenj.nl,

Verkeerstoren-Amsterdam-Extern@rechtspraak.nl

Republiek NL,

Nu de Veiligheidswereld in NL in handen is van zwakbegaafde criminelen,

zijn alle oplossingen die worden bedacht  'ook te achterlijk om over naar

huis te schrijven'.

Hoewel... echte criminelen sturen graag een Vakantiekaartje met instructies naar huis:

ICC-rechtzaak tegen ALLE politici - AIVD / MIVD / CTIVD -burgemeesters -

Advocaten generaal   - Voorzitter Rechtspraak / Presidenten Rechtbanken -

Professoren lobby - Besturen HBO / Universiteiten.... Provinciehuizen CvdK -

Blaaskaken van de Bankenvereniging - IGZ inspecteur  - en nog een paar in de
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toekomst.....

Aanpak Plofkraken:

Ik - DesireeStokkel, IMP - bepaal het volgende:

Verdachten van plofkraken - bij wie het vermogen in beslag genomen kan worden -

beschikken dus over crimineel vermogen.

Hun kapitaal zal niet achter de counter bij McDonalds zijn verdiend.

Het zijn dus al criminelen, volgens de Grondwet Republiek NL.

Deze Criminelen moeten via de Strafrechtbank  naar de Grondwet Rechtbank

worden gestuurd voor een 365 Dagen Taakstraf onder Electronisch Toezicht;

bij McDonalds mogen zij wel werken.... voor een Basisinkomen . ( Vroeger

Bijstandsuitkering)

Wat gebeurt er dan?

Dan houdt de Politie tijd over voor andere klussen.

Een slimme Politie-agent kan ook naar de Arbitrage-rechtbank tegen deze Plofkraak

monsters.

Daar moet het P-monster bij de Arbitrage-rechter een Problemoplossing voor conflict-

beëindiging

inleveren.  Wat een afgang!

Het P-monster krijgt 1 kans; kan 12 weken later weer bij dezelfde A-rechter zitten...

Ditmaal dient de Politie het verzoek in het dossier door te sturen naar de

Grondwetrechtbank voor de

365 Dagen Taakstraf met Enkelband.

Deze oplossing = juridisch correct!  En toont Evolutie van Beschaving.

DesireeStokkel

Republiek-NL,

Stuur deze email door.

Dictator MarkRutte wil dat ik de Hele Thehaguesecuritydelta lobby in de cel zet.

Dus doe ik dit ook!

Hollanders hebben niet het fatsoen om mensenlevens te redden:

niet bij Justitie, niet bij Onderwijs, niet bij Zorg.....Veiligheid is er helemaal niet.
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Ter vergelijking:

In het buitenland worden steeds vaker Oud-presidenten letterlijk

in de cel gezet - Peru & vrouw gaan ook gezellig de hel in - ; Hollanders willen

bewijzen dat zij wel Oppermacht hebben om burgers te vernietigen zonder straf.

Ik voel mij als mens diep beledigd & gefolterd.

Het leven is niet simpel als Rechters 100% verrot zijn.

De Hollander verandert pas als hij / zij moet erkennen:

'Wij kunnen nu niet langer tegenwerken= crimineel blijven'.

Ik gruwel van dit soort lage intelligentie.

Ik ben ook woedend.

Bijvoorbeeld de MH17; de nabestaanden houden de echte ICC - NL daders aan

de macht... en laten hen zelfs het Bos openen op 17juli2017.

Gevolg: burgers in Ukraine - en EU - worden hiervoor letterlijk afgeslacht in terrorisme /

oorlogsgebied.

Ik ben woedend, omdat ik altijd heb gezegd:'Ik krijg de echte buitenlandse daders aan de

praat'.

Ik ben ook woedend over het feit dat Republiek-NL de media de vrijheid blijft geven te liegen.

De Republiek-burger werkt wel mijn mijn dossier en wetten, maar in de Dubbele Lobby.

Hierdoor komt er geen parlement en kan de BENDE van Politiek DenHaag ook niet

worden opgeschoond.

Alle machten in Gemeenten - Provincie  voor het volk in Republiek-NL blijven onnodig

langdurig

slecht uitvoerbaar.

Het verbaasde mij enigszins dat het volk nu wel massaal protesteert tegen

Mega-stallen

en te langzame neutralisatie van uitstoot van schadelijke stoffen. Eindelijk!

De Republiek-burger 'doet het 10% goed'.

Mijn werk leidt / lijdt ertoe dat Erdogan een Pracht Executive President wordt naar mijn

voorbeeld;

via de industrie van NL.

Maar ook dit proces duurt onnodig lang, waardoor Amnesty international de oorlog opniuew

kan starten. Door te brullen: 'de daders moeten terecht staan bij het  ICC..... '

Er ligt al een ICC-rechtzaak tegen de Daders die HRW & Amnesty international

aanwijzen....,

maar alleen de Smerige Dubbele lobby weet dit.  Het lokale volk in

oorlogsgebied weet het ook,

maar zij kunnen niet denken - werken zoals ik doe.

Dus komt de Industrie noet goed van de grond.

Republiek-NL is nu ZELF de hel aan het uitbouwen.

Dus?

Of jullie stoppen Dictatoren Markrutte & Co... of ik dwing jullie mij een Schikking & Schadevergoeding
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te betalen van 100 euro per persoon per maand, te rekenen vanaf 1mei2007.

Eventueel aangevuld met een celstraf van 1 jaar.

50.000 Hollanders worden voor 1 jaar in de ICC-cel gezet;

dit heet ook 'Public Affairs'.

DesireeStokkel

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

Onderwerp:Criminele Wijkagent Bloemendaal Fwd: ICC lawcase against All Presidents - Ministers

ForeignAffairs - Embassadors & Mayor NL

Datum:Wed, 12 Jul 2017 15:40:15 +0200

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

Aan:vvb@verenigingveiligbloemendaal.nl, woordvoering@knp.politie.nl,

communicatie@politieacademie.nl, ibb@politiebond.nl, info@defensiebond.nl,

info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, vng-international@vng.nl

Bloemendaal,  Korpsleider ErikAkerboom,

Onderstaande email gaat de wereld rond.

Dus komt ook terecht bij criminelen / terroristen.

Bloemendaal heeft een probleem!

De Preventiekrant ligt in de birevenbus.

Wijkagagent Danny Deckers staat met foto afgedrukt als held.

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen dit monster:

Hij is corrupt en partijdig aan het Stadhduis Bloemendaal.

Hij foltert - samen met een slemiel van een

rechercheur - stiekem burgers op verzoek van het stadhuis.

Hij leest geen dossiers; heeft geen kennis van gerechtelijke procedures.

Rechercheur G.van Eijk  heeft nog minder 'vakkennis dan de wijkagent'

en werkt uitsluitend met chantage en bedreiging... als pressiemiddel.

Lees de Startbrief ICC-rechtzaak tegen NL  :  http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2

/4/56243847/aanklachticc1mei2007.pdf

Maffia - Terroristen - Criminelen kennen mijn dossier; zij lezen dit dossier in het Nederlands!

Korpsleider ErikAkerboom: 'Verwijder Wijkagent - crimineel- Danny Dekkers uit

Bloemendaal!'

DesireeStokkel

According to the UN charter - Torture treaty its forbidden to communicate

with All Persons against whim I started an ICC-lawcase.

The only communication permitted with warcriminals is about their legal

obligations.

You must remove your President - Minister of Foreign affairs  - Embassador in NL

from their current labourcontract and demand that there will New politicians

about:blank

4 van 6 26-7-2017 7:37



who live by the UN Charter - Torture treaty - HR treaties.

And, who do want the International Criminal Court to work like a fair court of law.

Presidents, Ministers Foreignaffairs, Embassadors, Mayors NL, Republic-organisations,

I have started an ICC lawcase against:

EU Jean-Claude Juncker

EU AntonioTajan

All Presidents / Head of state

All Ministers of Foreign affairs

All Mayors in the Netherlands

Some members of the IC- NL- Elitemurderclub for national security

They all refuse to conduct the UN Charter - Torture treaty - Human right treaties - Statue

of Rome.

They all refuse to recognize Dictatorship NL and Republic-NL publicly.

I cut away a significant part of the Evil Double lobby.

All the persons against whim I starte dthis lawcase 'may no longer communicate with each

other anymore'.

When they continue as if nothing has happened, they prove in the eyes of terrorists to be a

Terrorist.

Politicians can NO Longer torment eachother;

all are now equally criminal on Planet Earth.

The letter is published on my website:

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

/icc.lawcase.against.eu.un.embassadors.presidents.mayors.elite.list.terrorists..10july2017.2.pdf

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

/icc.lawcase.against.eu.un.embassadors.presidents.mayors.list.terrorists.10july2017.pdf

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

Onderwerp:ALL G20 agreement 100% Worthless due to ICClawcasea gainst all Presidents - Ministers

Foreignaffairs.

Datum:Sat, 8 Jul 2017 12:10:50 +0200

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

Aan:fsb@fsb.ru, washington.field@ic.fbi.gov, contact@tccb.gov.tr

Putin - Trump - Erdogan - others

All G20 agreements on Syria will prove to be worthless.

I start an ICC-lawcase against all Presidents - Minister of Foreign Affairs - Embassadors.

In the supplement the letter I am writing at the moment.
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DesireeStokkel

With regards,

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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