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

Onderwerp:Crime Housingmarket Funda = dekmantel Elite-moordenaarsclub via ICC corurptie

Datum:Tue, 20 Sep 2016 09:52:04 +0200

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

Aan:webmas@pvnsr.nl, ceu@gov.scot, gunes.komurculer@hurriyet.com.tr, rotterdamateselik@diyanet.gov.tr, embjapan@lx.mofa.go.jp,

info@hg.mofa.go.jp, secretaris@nsh-tschopke.nl, fsb@fsb.ru, washington.field@ic.fbi.gov, nlemb@mofa.gov.sa, amirsoffice@da.gov.kw,

info@embassyofoman.nl, chinaemb_nl@mfa.gov.cn, hkch@lcsd.gov.hk, gremb.hag@mfa.gr, embassy.haag@mfa.ee, emb.angola.nl@gmail.com,

emb.lahaya@maec.es, embolned@embassyofbolivia.nl, emb_nl@mfa.gov.ua, pm@pm.gov.pt, telejato@libero.it,

embassy.netherlands@mfa.gov.lv, lahaye.amb@mae.etat.lu, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, austemb_thehague@dfat.gov.au,

haaamb@um.dk, sanomat.haa@formin.fi, emb.hague@mfa.no, post@pst.politiet.no, ambassaden.haag@gov.se, enquiries@scotcourts.gov.uk,

ombudsman@ombudsman.irlgov.ie, hagueembassy@mfa.gov.cy, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, hay.vertretung@eda.admin.ch,

armeewaffen@vtg.admin.ch, hague@embassy.mzv.cz, ctk@ctk.cz, ambassade.monaco@skynet.be, haga@mfa.md, bruxelles@mfa.md,

press.int@aljazeera.net, piaf@pressenza.com, press@agora.pl, press.office@djei.ie, press@iaea.org, iranemb.kul@mfa.gov.ir,

info@networkmyanmar.org, otp.informationdesk@icc-cpi.int, vbr@gov.si, emb.hague@mzv.sk, VRHHAAG@MVEP.HR, info@ethiopianembassy.be,

editor@gulf-times.com, jotimes@jpf.com.jo, editor@jordannews.com, jorhos@jordan-hospital.com, emb.angola.nl@gmail.com,

info@ethiopianembassy.be, info@amba-mali.be, Stop the War Coalition <office@stopwar.org.uk>, ncvo@ncvo-vol.org.uk, info@mehr-

demokratie.de, letterbox@dailystar.com.lb, editor@gulf-times.com, letterbox@dailystar.com.lb, letters@economist.com, letters@nytimes.com,

letters@taipeitimes.com, leserbriefe@berliner-zeitung.de, pr_dept@sputniknews.com, humanrights@gov.ab.ca, huiselijkgeweld@movisie.nl,

hello@scottishhumanrights.com, webmail@hurights.or.jp, contact@laicohotels.com, mae@diplomatie.gov.tn, redazione@telejato.it, den-haag-

ob@bmeia.gv.at, humanrights@gov.ab.ca, natodoc@hq.nato.int, ritstjori@althingi.is, consulado@embamex.eu, embve.bebrs@mppre.gob.ve,

ask@kommersantuk.com, bruxelles@mfa.md, korea@korea-dpr.com, korean@kbs.co.kr, woordvoering@knp.politie.nl, info@vvd.nl,

info@pvda.nl, sp@tweedekamer.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, christenunie@tweedekamer.nl, sgp@tweedekamer.nl,

pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl, archives@mairie-calais.fr,

rtlnieuws@rtl.nl, sjoerd@puurflow.nl, apeldoorn@vanbruggen.nl, rtlnieuws@rtl.nl, kim.koppenol@rtl.nl, oliver.fahlbusch@rtlgroup.com,

redactie@tweakers.net, woordvoering@knp.politie.nl, valse-email@fraudehelpdesk.nl, rvd.pers.kh@minaz.nl, gonneke@funda.nl,

m.verhagen@bouwendnederland.nl, persvoorlichting@aedes.nl

Foreign readers,

The Housing website FUNDA in NL is a cover for the Elite-murderclub.

They organize sneaky torture - killings on individuals, together will all the actors of the housing-lobby in NL.

Over the past year I have tried to make RTL tell the truth about the ICC-lobby that results in the NL- Elite-murderclub.

I failed. They assume its funny to destroy human bodies, businesses and countries.

This can result in the fact that criminals - terrorists understand very well

'how they can attack people in their homes - even kill them - and use househoulds for  internet crime'.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Funda,

U bent een reclame-samenwerking aangegaan met RTL - TVmakelaar mission impossible.

Terwijl u weet dat ik tegen RTL - Bobsikkes - Flow - Pietervantuinen - Vanbruggen een

Internationaal Strafhof rechtzaak ben gestart wegens het organiseren van moord,

op mijn lichaam ... en dat van andere burgers.

http://www.rtl.nl/tv-makelaar-mission-impossible/#!/

Ik weet dat u lobbied met alle partijen op de Huizenmarkt... en dat al die partijen

vinden dat zij de vrijheid hebben om de Grondwet - NL wet - Mensenrechtenverdragen te negeren

voor het vernietigen van burgers, plus het aanmaken van criminaliteit en terrorisme, internationaal.

Ik eis dat u - Funda -  binnen 6 weken bewijst RTL -Parlement - Koningshuis  niet te willen helpen bij het folteren & doden van burgers.

Dit doet u door de Grondwet - NLwet - Mensenrechtenverdragen juridisch toe te passen.

Ik eis dat u op uw website een Persbericht publiceert waarin u uitlegt aan het volk dat Funda geinformeerd

is over het rechtsfeit dat er tegen alle Parlementsleden - de Koninklijke familie - alle Mediamakers van NL

een Internationaal Strafhof rechtzaak ligt... en dat Funda niet wil meewerken aan het folteren & doden van

burgers en het veroorzaken van criminaliteit in de huizen van mensen.

U verzekert het volk dat u voor 1 december2016 met een 100% juiste juridische oplossing voor het probleem komt.

Dit betekent dus dat ik u vanaf 2december2016 in de gevangenis van het ICC laat zetten, wegens deelnemen

aan oorlogsmisdaden, zodra u weigert Funda los te koppelen van de Elite-moordenaarsclub in NL.

Het Folterverdrag en artikelen folteren uit andere Mensenrechtenverdragen dwingen u

zichzelf formeel - in het openbaar - los te koppelen van personen die burgers folteren - doden -

en groepsmoord organiseren.

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.rtl.bobsikkes.flow.pietervantuinen.vanbruggen..nederland.rtl4.rtl5.rtl7.rtlz.rtlgroup.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.koningshuis.oranje.eo.blauwbloed.nos.dnb.hijos.rchtspraak.advocatenorde.2juni2014.pdf

Desireestokkel

___________________________________________________________________________________________________________________________

Funda, RTL, Politie, Fraudehelpdesk,  MarkRutte, Nicola Sturgeon, Natacha Bouchart  Embassies, Media,  ICC,

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

De Huizen website FUNDA is een dekmantel van de Elite-moordensaarsclub in NL. 

Samen met parlement - rechtspraak - RTL - TVmakelaar mission impossible - NVM -

Aedes - VEH - BouwendNederland e.a. organiseren zij stiekem moord op burgers.

Zij proberen mij te doden - ism Bobsikkes en PietervanTuinen - omdat

ik bewijs dat RTL moedwillig burgers de dood injaagt.

Media - parlement - rechtspraak - koningshuis - lobby negeren gezamenlijk de Grondwet -
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Nederlandse wet - Mensenrechtenverdragen als zij burgers willen beschadigen of vernietigen.

IK bewijs dat de Rechtspraak - Parlement - Koningshuis samen bepalen welke dossier van

rechtzaken tegen politici moeten worden weggevooig door de rechtbank.

Of, welke dossiers inhoudelijk moeten worden vervalst.

De media weigert deze waarheid aan het volk te bewijzen.

Hierdoor zijn media-makers persoonlijk- als natuurlijk persoon en met privevermogen -

aansprakelijk voor moord-poging op mijn gezin...en de MH17- vliegtuig crash boven Oekraine.

Ga naar mijn andere videos over Bobsikkes - Flow- Vanbruggen.

Ik leg uit dat ik wil dat zij RTL stoppen en mij helpen burgers te beschermen tegen criminelen & terroristen.

Criminelen - terroristen weten dat de Elite-moordenaarsclub van NL bestaat.... en hoe deze club werkt...

Zij weten ook dat ik probeer deze club te verwijderen uit de samenleving.

En, zij weten 'wie er lid zijn van deze Elite-moordenaarsclub'... en hoe zij dus crimineler kunnen worden.

Funda wil dat burgers worden overvallen in hun huis - gewond raken - worden gedood -

slchatoffer worden van internetcriminaliteit.

Funda krijgt 6 weken de tijd om zichzelf los maken van RTL.

http://www.desireestokkel-nl.net/dossier-vanaf-mei2007.html
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http://www.nieuwswet-newslaw.org/

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

/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

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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