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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 20 mei 2018 om 13:34
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: communicatierijk@minaz.nl, woordvoering@knp.politie.nl, Ecrime@politie.nl, embacuba@xs4all.nl,
info@diekstravanderlaan.nl, hendriks@richardkorver.nl, fsb@fsb.ru, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>,
emb.hague@mfa.no, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, pd@un.org, Hague.Info@mfat.govt.nz,
armeewaffen@vtg.admin.ch, iac@ieb-ipa.org, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, Telejato <telejato@libero.it>,
visa_leg@iranianembassy.nl, webmaster@africa-union.org, Press <press@princes-trust.org.uk>,
pressa@sobchakprotivvseh.ru, pr@onexim.ru, filmunit@met.police.uk, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-
cpi.int>, info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, info@raadslid.nu, info@detailhandel.nl,
info@sleepwet.nl, info@banktencate.nl, fox@fox-it.com, contact@republikeinen.nl, contact@robotics-openletter.eu,
contact@aclei.gov.au, persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, walterlennertz@osf.nl,
Giethoorn Info <info@giethoorn.com>, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>

FIOD, Korpsleider ErikAkerboom, DictatorMarkrutte, Ambassades,
 
 
FIOD,
 
Uit het artikel van Politiechef Joé Rooyers in de Volkskrant  blijkt de mate van crimineel
gedrag
uitgevoerd door Korpsleider ErikAkerboom.
 
Er ligt een ICCrechtzaakNL tegen de Koning per 2juni2014 wegens het negeren van de Grondwet =
burgers rechtenloos maken. 
Bovendien is de Koninklijke familie sterk bevriend met de Italiaanse-maffia. 
 
En er lift een ICCrechtzaakNL  tegen de Korpsleider ErikeAkerboom,
voor het assisteren van de Koning Willem-Alexander en de Leden van de Staten-generaal 
+ Criminele Rechters bij het Organiseren van  Moord op Burgers/ het doden van Burgers in
Nederland. 
 
https://www.volkskrant.nl/mensen/-de-koninklijke-familie-is-waardevol-als-samenbindende-factor-in-onze-
samenleving-~b0803148/ 
 
Ook blijkt hieruit  dat de Korpleiding van de Nationale Politie de media willens & wetens
assisteert bij het folteren - doden van burgers in Nederland. 
 
 
Ik - InterimMinisterPresident van Nederland, per 18nov2016, eis dat 
Politiechef JoséRooyers een formele Reprimande krijgt.
 
Haar niet juridische criminele denk- & gedragspatroon is een schande voor Nederland.
Elke Crimineel - Terrorist - Ambassade weet nu dat 'een zwakbegaafde criminele vrouw Politiechef
is'.  

 
 
Zij heeft de wettelijke plicht op grond van het Folterverdrag de Koning - alle Leden van de
Statengeneraal - 
Korpsleider van Politie  - 5 Commandanten van Defensie - en alle overige personen tegen wie
een ICCrechtzaakNL is gestart, te verwijderen uit hun Arbeidscontract.
 
Zij heeft de wettelijke plicht om er voor te zorgen dat ik het Arbeidscontract
InterimMinisterPresident krijg, zonder burgeroorlog in NL. 

 
 
Ook heeft zij de wettelijke plicht om personen die wel de Grondwet RepubliekNL + VNverdrag + 
Folterverdrag + Mensenrechtenverdragen uitvoeren in het Arbeidscontract te brengen. 

https://www.volkskrant.nl/mensen/-de-koninklijke-familie-is-waardevol-als-samenbindende-factor-in-onze-samenleving-~b0803148/
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DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

 

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 - Provincie 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 
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