
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Fwd: Franchisers waarschuwen Fwd: Pieter Van Tuinen Fwd: Coupe-pleging Interim Regeing naast dictator

MarkRutte
Datum:Sun, 13 Dec 2015 09:19:48 +0100

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

Flow,

In januari start ik wel een ICC-rechtszaak tegen Flow - Bobsikkes -.

Ik wil niet vermoord worden en ik sta niet toe dat mijn dossier wordt gebruikt als dekmantel voor moord,
via TVmakelaar mission impossible.

Hadden jullie maar juridisch afstand moeten nemen van RTL, of RTL moeten dwingen het Volk
juridisch correct voor te lichten over de echte nationale veiligheid in NL - plus, gevaar criminaliteit
deelenemers tv programma's -.

Ik ben geen speelgoed, ook niet van psychisch gewelddadige blaaskalken die communiceren als
de Italiaanse Maffia. Zoals Flow doet.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Fwd: Franchisers waarschuwen Fwd: Pieter Van Tuinen Fwd: Coupe-pleging Interim Regeing naast dictator

MarkRutte
Datum:Sat, 12 Dec 2015 12:23:57 +0100

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

Pietervantuinen, Bobsikkes,

Je laat mij geen keuze...
Jij - en Bob - zijn de gewetenslozen in deze constructie, niet ik.

Ik vind 'dat niet iedereen - franchiser of gelieerd -  failliet hoeft te gaan omdat jullie BNers-grootheidswaan hebben'.

Jij - Bob - moeten aan mij officieel verontschuldigingen aanbieden;
de vrouwenhaat binnen Flow mogen jullie vereenvoudigen.

Voorwaarde? Loskoppelen van RTL en het volk beschermen.

Jullie zijn hardleers - koppig - te veel opgepoetst  en hebben geen vrouwenkennis.
Die mooie crimineel-denkende dames bij de RTL zijn geen vrouwen voor vrouwenkennis.

Jullie moeten een Rechtszaak tegen RTL starten vanaf het Folterverdrag.... of intelligent
communiceren in de media ( maar dit kunnen jullie niet).

Ik heb al eerder gezegd:'Maak mij tot vriend, co-worker... of zoiets ...
en dan komt het allemaal goed'.

Nou ja, jullie weten nu Hoe ik redeneer, reken en handel...

Ik ga niet failliet.

O, de Galaxy heeft een liedje voor jullie in relatie tot Mij, Mijself & I.

Elke keer als ik nadacht over jullie - vuil - kwam dit liedje in de lucht.

https://www.youtube.com/watch?v=5cuEXI5Inw0

DianaRoss   'Heart don't change my mind'.

Zodra ik wel de ICC-brief tegen jullie heb geschreven, is het voorbij...
Dan helpen verontschuldigingen niet meer op de Licht-flow in de Galaxy.

Het is 12december2015.....

Desiree

about:blank
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-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Franchisers waarschuwen Fwd: Pieter Van Tuinen Fwd: Coupe-pleging Interim Regeing naast dictator MarkRutte =

ICC - Rechtspraak- corruptie
Datum:Sat, 12 Dec 2015 10:40:45 +0100

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

Bericht voor franchisers van vanbruggenadviesgroep.

Ik heb geen toegang tot het systeem van PietervanTuinen.

Ik wéét niet of hij eerlijk is geweest tegenover zijn Franchisers.

Bobsikkes - Flow -, Pietervantuinen - vanbruggenadviesgroep -, hebben de
wettelijke plicht zichzelf los te koppelen van de juridisch bewezen moord-prakijktijken van RTL.

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.lawcase.rtlnederland.rtlgroup.rtl4.rtl5.rtl7.rtlz.bners.koning.parlement.nieuwspoort.3mei2015.pdf

Sinds februari2015 zijn zij hierover geinformeerd.
Zij weigeren tot op heden op zich juridisch los te koppelen van RTL.... om
zodoende - de deelnemers aan Tv makelaar mission impossible te beschermen
tegen zeer zware criminaliteit.

Zij misbruiken mijn dossier van de InternationaalStrafhof-rechtszaak tegen NL - omdat iedereen dit doet -
en bewezen nu 'dat zij BNers willen zijn die over lijken gaat'.

Franchisers kunnen en moeten zich loskoppelen van het 'criminele moederbedrijf'
volgens het folterverdrag.

Ik kan de Franchisers niet allen bereiken; stuur Haarlem deze email.

Ga naar

http://www.desireestokkel-nl.net/nieuws-news.html

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/criminaliteit.tvmakelaarmissionimpossible.bobsikkes.pietervantuinen.flow.vanbruggen.creditcardfraude.terrorisme.nov2015.pdf

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Pieter Van Tuinen Fwd: Coupe-pleging Interim Regeing naast dictator MarkRutte = ICC - Rechtspraak- corruptie

Datum:Thu, 10 Dec 2015 11:06:24 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

PietervanTuinen, Bobsikkes,

Het is inmiddels duidelijk 'dat jullie mijn vertrouwen niet waard zijn'.

Hebben jullie RTL al voor de rechter gedaagd, op basis van mijn ICC-dossier tegen RTL?
Of zijn jullie BN-ers die  het eigenlijk toch wel lekker vinden mensen te vernietigen?

Desiree

Embassies, Securityservices, ICC, Nato, Media,

https://www.youtube.com/watch?v=XW9TztNY9ps&feature=youtu.be

 
Komende maanden zullen Buitenlandse Presidenten - Bedrijven NL stiekem meer plat-chanteren.  
Ik ga een 12 weken plan schrijven publiceren voor een Interim Regering Naast MarkRutte, op mijn website Dossier
ICC-rechtszaak tegen NL.

http://www.desireestokkel-nl.net/zakenparlement.html

Noodzakelijk omdat de Elite-moordenaarsclub van NL de nationale veiligheid heeft gereduceerd tot 0.

about:blank
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Het volk krijgt via de altijd liegende media een Politieke lobby door de strot geduwd die niet de echte economie laat zien.
Burgers komen - individueel - diep in de problemen nu de Elite-moordenaarsclub de bureaucratie laat vastlopen...en burgers in
de schulden brengt.

PGB, Zorgverzekering, Corruptie Rechtspraak - Advocatenorde - KNAW - Onderzoeksraad....

Buitenlandse presidenten & bedrijven verfijnen hun plannen - handboeken - voor het stiekem overnemen van de NL macht via
de Dubbele lobby.

Ik zit hier tussen in met mijn ICC-rechtszaak tegen NL en mijn recht op het Interim Arbeidscontract van de Minister President
van NL.

Om er voor te zorgen dat criminelen & terroristen niet aan de macht komen in het vacuum, bouw ik een Interim Regering.

Ik kan ten tijde van de hel buitenlandse presidenten vragen mij aan de macht te helpen binnen het MinAz.

Zij weten dat het MinAz en MinVenJ mij juist dwingen een burgeroorlog te starten, nu ik de Rechtstaat NL & Souvereiniteit van
NL wil overeind houden.

Ik wil geen chaos of oorlog.

Putin is nu een volledig management voor de Politie in NL aan het samenstellen; deze kan hij alleen installeren als ik dit goed
vind.

De olie-leverende landen  hebben handboeken voor 'oorlog op het industrie-terrein'.

De media vindt het nog altijd Leuk met mij een machtsstrijd te voeren = zij vinden het leuk het volk te kunnen voorliegen
over Echt Gevaar Criminaliteit.   Het is voor mij geen geintje; Ik weet hoe het ICC - ICJ burgers doden..., met welke systemen.
Ik weet hoe echte criminelen hiervan misbruik maken.

Chaos neemt toe, ik heb zwaar de pest in.
Ik heb maar 1 mensenlichaam... en ik word continue misbruikt voor het in stand houden van de Elite-moordenaarsclub in NL.

Ook ik kan 1 deel van de nieuwe vormen van criminaliteit binnen deze Dubbele lobby niet goed zien. 

DesireeStokkel
donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL  OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

 

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.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Arbeidscontract BNer opstraat

Datum:Fri, 11 Dec 2015 13:22:46 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

about:blank
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PietervanTuinen, Bobsikkes,

http://www2.quotenet.nl/files/Evert-samen.pdf

Wat gaat er gebeuren als jullie RTL-arbeidscontract op straat komt te leggen?

Ik heb het nu te druk om jullie in de ICC-cel te zetten.
Bovendien denken lezers van de PDF die ik heb gepubliceerd 'dat Bobsikkes misschien
wel met mij de Galaxy ingaat en dan worden problemen opgelost'.

Ik denk dat jullie schoften zijn die het maar wat leuk vinden moordenaars-spelletjes
met mij te spelen; dit zal ik nog niet zo direct uitleggen aan het tv-publiek.

De kans dat er een collega van jullie komt die ook jullie arbeidscontracten
publiceert...staat nu op mijn tijdbalk.

DesireeStokkel

donkerelaan 39
2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL  OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

 

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.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:PietervanTuinen Fwd: Nieuwe Korpsleider Nationale Politie onvindbaar door ICCrechtszaak tegen NL = Politie wil

terrorisme
Datum:Wed, 9 Dec 2015 10:30:19 +0100

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

PietervanTuinen, Bobsikkes,

Jullie staan al geregistreerd bij de Parijs-aanslag - terroristen.

Hiervan moet je uitgaan, omdat ik criminelen uit Straatsburg heb gehad die mij uitspitten.

Jullie gedrag ten opzichte van mij is barbaars.

Embassies, Securityservices, ICC, Nato, Media,
 

Niemand wil de nieuwe Korpsleider van de Nationale Politie worden... omdat  Niemand
de verantwoordelijkheid wil dragen voor de georganiseerde moord tusssen Rechtspraak
- Parlement - Koning - Internationaal Strafhof - ICJ  - EU.

De nieuwe Koprsleider van de Politie begrijpt heel goed 'dat ik deze persoon ook in

about:blank
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de gevangenis van het ICC zal zetten, zodra deze CEO blijft liegen over de ICC-rechtszaak tegen NL.

https://www.youtube.com/watch?v=yRL4o9cJVyg&feature=youtu.be

Vergeet niet dat de MH17-mensen moedwillig de hel zijn ingestuurd voor de Luxe Leuke Lobby van dit clubje.

En dat bewijs ik.

Terroristen gevestigd in Straatsburg - Parijs aanslag - kennen de ICC-rechtszaak tegen NL; zij hebben mij uitgeprobeerd.
Ik heb hun email doorgestuurd aan Buitenlandse Veiligheidsdiensten.

De kans op een aanslag in NL is groot, terwijl iedereen op Thehaguesecuritydelta hierover liegt tegen het volk.

Omdat de media ook blijft liegen....

Ik wil een Interim Arbeidscontract voor de Minister President van NL.

Dan zal ik de nieuwe Grondwet voor de Republiek NL invoeren, per decreet.
Mijn Grondwet zal de rechtstaat, souvereiniteit en nationale veiligheid met 1 ruk flink herstellen.

Ik geef het volk macht over de economie.

Het MinAz, MinVenJ vinden het leuk mij te dwingen 'een burgeroorlog te starten voor dit arbeidsocntract',
 terwijl zij weten dat terroristen mijn kennen.

Ik wil 90 dagen MP zijn;
Nieuwe parlementsverkiezingen uitschrijven voor het volledige parlement = 225 nieuwe parlementsleden.

Ik zal de huidige politieke partijen dwingen hun oorlogsmisdadigers uit de partijen te verwijderen
en nieuwe kandidaten voor het parlement naar voren te schuiven die WEL het VN-verdrag,
Grondwet & Menserechtenverdragen zullen toepassen, elke seconde van de dag.

Ik kan terrorisme stoppen en voorkomen in NL, maar krijg de kans niet.

Buitenlandse presidenten weten dat ik weiger een burgeroorlog te starten voor het bemachtigen van het arbeidscontract MP.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/icc.rechtzaak.defensie.marechaussee.europol.politie.vakbonden.15april2015.pdf

DesireeStokkel

donkerelaan 39
2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL  OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

 

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.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:PietervanTuinen Fwd: Cybersecuritylaw 100 % Nutteloos Fwd: Incubators for immigrants

about:blank
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Datum:Tue, 8 Dec 2015 13:08:25 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

PietervanTuinen, Bobsikkes,

Jullie zijn toch niet zo dom om mij te dwingen een ICC-rechtszaak
tegen jullie te starten? Voor de kick...!?

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Cybersecuritylaw 100 % Nutteloos Fwd: Incubators for immigrants

Datum:Tue, 8 Dec 2015 12:55:36 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:redactie@tweakers.net

Tweakers,

Het duurt nog 21 maanden voordat de nieuwe EU Cyberlaw ingevoerd is
in de EU-landen.

Daarna mogen EU-landen nog 6 maanden treuzelen over het bekend
maken van providers 'die onder deze wet vallen'.

http://www.euractiv.com/sections/digital/eu-lawmakers-countries-agree-cybersecurity-law-320212

Dus?  Kunnen jullie de komende 27 maanden 'gewoon doen wat ik zeg'?

Cybercriminelen komen NL binnen via organisaties als Incubators for Immigrants.

Desiree

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Incubators for immigrants Fwd: Nato - ICC corruption support UK-bomming IS Syria = EU national security =

100% Maffia
Datum:Tue, 1 Dec 2015 12:07:17 +0100

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

info@incobusinessgroup.com

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Fwd: Nato - ICC corruption support UK-bomming IS Syria = EU national security = 100% Maffia

Datum:Tue, 1 Dec 2015 11:51:03 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@incubatorsforimmigrants.com, embassy.haag@mfa.ee, embolned@embassyofbolivia.nl,

ambassaden.haag@gov.se, amb.nl@urm.lt, ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu,
den-haag-ob@bmeia.gv.at, consulate.hga@mfa.gov.hu, haga@mae.ro, hay.vertretung@eda.admin.ch,
haaamb@um.dk, sanomat.haa@formin.fi, post@pst.politiet.no, infocon@euronet.nl, fsb@fsb.ru,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch, telejato@libero.it,
ircthehague@state.gov, emb_nl@mfa.gov.ua, ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu,
raad@rvdj.nl, rtlnieuws@rtl.nl, youssef.eddini@nos.nl, info@jen-npo.org, emb.hague@mzv.sk, haga@mfa.md,
emb.angola.nl@gmail.com, foreign.legalization@mfa.gov.eg, hague@mfa.gov.mk,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, emb.lahaya@maec.es, info@vvd.nl, sp@tweedekamer.nl, info@pvv.nl,
info@pvda.nl, pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, voorlichting@sgp.nl, bestuur@christenunie.nl,
info@bontesvanklaveren.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl,
receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, publieksvoorlichting@coa.nl, info@kuwaitembassy.nl,
emb.angola.nl@gmail.com, news@nldofficial.org, info@pakembassy.nl, thehague@tamseel-ecs.gov.eg,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, gunes.komurculer@hurriyet.com.tr, feedback@tytnetwork.com,
editor@jordantimes.com, editor@gulf-times.com, editor@libyaherald.com, executive-editor@nytimes.com,
letterbox@dailystar.com.lb, iranemb.kul@mfa.gov.ir, info@kuwaitembassy.nl, pr_dept@sputniknews.com,
ask@kommersantuk.com, pr@onexim.ru, editor@cyprus-mail.com, press.int@aljazeera.net,
foreign@guardian.co.uk, newseditor@independent.co.uk, leserbriefe@berliner-zeitung.de, info@mehr-
demokratie.de, natodoc@hq.nato.int, heijl@vno-ncw.nl, Michaël van Straalen <m.vanstraalen@mkb.nl>,
persvoorlichting@vc.fnv.nl, info@rtcnv.nl, afmp@afmp.nl, e.r.van.de.haar@cpb.nl, persdienst@cbs.nl,
afmp@afmp.nl, pers@acm.nl, voorlichting@rechtspraak.nl, po.rb.amsterdam@rechtspraak.nl,
helpdesk@advocatenorde.nl

Refugees who think to get an easygoing Immigrant-procedure via http://incubatorsforimmigrants.com/#howwework

about:blank
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have themselves fooled around. Refugees will be arrested and imprissoned when they are a 'Criminel entrepreneur'.

Incubators for immigrants,  VNONCW, MKB, KNAW, Ambassades, Politieke partijen, ICC

Incubators for immigrants,  jullie zijn persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk voor deelname aan oorlogsmisdaden
begaan door Parlement - Koning - HCSS lobby in relatie tot het faciliteren van Asielzoekers
in de rol van Ondernemer in Holland.

Er ligt een Internationaal Strafhof rechtszaak tegen het gehele NL-parlement - Koning -
Kiesraad - HCSS lobby - VNONCW - MKB - Vakbonden - Rechtspraak - Advocatenorde e.a.

Bewijs stukken op www.desireestokkel-nl.net.

En, u bent in elk Hollands bedrijf ook juridisch aansprakelijk voor het inhuren van Terroristen,
Criminelen, Maffia... via de constructie waarmee u denkt slim te zijn.
Slachtoffers van deze vorm van criminaliteit kunnen veel schadevergoeding eisen bij ieder van u.

DesireeStokkel

donkerelaan 39
2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL  OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

 

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.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Rechtszaak tegen RTL Fwd: Tvmakelaar mission impossible = over

Datum:Thu, 3 Dec 2015 13:41:07 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

PietervanTuinen, Bobsikkes,

Als jullie niet sneller 'juridisch correct gaan leven & werken', krijgen jullie
ook rechtszaken van deelnemers tegen Tvmakelaarmissionimpossible.

http://www.telegraaf.nl/filmenuitgaan/rtv/24824429
/__Deelneemster_sleept_makers_Help__Mijn_Man_is_Klusser__voor_de_rechter__.html

En die zijn wel zwaarder & juridisch afdwingbaarder dan 'Help-mijn-man-is-klusser klager Karin'.

Jullie gaan verliezen in de rechtszaal omdat jullie willens & wetens  een criminele onderwereld
kweken samen met de RTL-bazen.

Dus?

about:blank
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Vandaag nog...eisen jullie in het openbaar bij het RTL-bestuur een schikking & schadevergoeding voor mij...
omdat jullie dit verplicht zijn volgens het Folterverdrag.
En omdat jullie verder willen met het maken van het tv-program.

Jullie kunnen ook in de NL-gevangenis gezet worden voor het steunen van het
criminele RTL-bestuur...als jullie deelnemers 'nationale veiligheid eisen in de rechtbank'.

Tempo draaien!  Voor zelfbehoud....

DesireeStokkel

 

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Tvmakelaar mission impossible = over

Datum:Thu, 3 Dec 2015 09:42:16 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

Pieter van Tuinen,  Bobsikkes,

6.6% van mijn Youtube video over TVmakelaar mission Impossible komt uit USA,
7.1% uit Portugal?

Gokje: Die 7.1 % zijn De Bermuda-driehoek-criminelen, die Persoonsnamen stelen voor hun criminaliteit.

Ik heb 'iemand in Portugal die mij volgt...al jarenlang binnen het OM'.
Deze club zal geen 7.1 % genereren!

Oké, boys....

Gisteren was een aderlating, toch?
Jullie zijn al uit mijn Hart, terwijl het Boekjaar 2015 nog niet formeel afgesloten kan zijn.

Ik ben een Toekomst-brenger; jullie liggen er al een week of 8 uit.... op mijn sonar.

TVmakelaar Mission Impossible kan niet 'zomaar terug op tv', nu jullie
van die aso's zijn.

Wat de Mensheid nog niet beseft is 'Aarde is door UK bombardeert IS onomkeerbaar verandert'.

BBC is grote problemen-maker in oorlogsgebied; dit zal ertoe leiden / lijden dat 'terroristen
voor de camera stil vallen om stiekem machtiger te worden'.

IK heb nog steeds de meeste macht = DavidCameron + Defensie-minister + Queen Elizabeth
gaan de ICC-gevangenis in voor 'UK bombardeert IS'.

Realiteit is wel dat DavidCameron dit keer in het parlement een bijna persoonlijk gevecht tegen mij heeft
gevoerd - via Labour -.

Natuurlijk wint hij: hij heeft toegang tot het systeem, ik niet.

Of, win ik toch?
Het volk van Syrie wil geen UK-bombardementen; zij willen zelf IS verdrijven omdat zij dit kunnen
zodra het leger van Assad stopt met het doden van het Eigen Volk.

Ik heb een zware ronde verloren..., maar mijn ICC-principe om oorlogen te stoppen staat nog wel
overeind in het oorlogsgebied zelf.

Ik voel mij rot; beseffende dat EU nu onnodig dieper in oorlog ligt.

Jullie - BNers - zijn vast graag vrienden met de BBC?
Dan graaf je je eigen graf. Hierin zijn jullie goed. Cijfer 9 - 10!

Jullie hebben vanaf februari2015 de kans en tijd gehad om de media te dwingen juridisch correcter
te gaan werken. En wat doen jullie?  Jezelf rijk rekenen op een Huizenmarkt met stijgende Koopprijzen
voor huizen bij lagere Hypotheekrente.
Plus de achterliggende loopgraven-oorlog in het EU - Rechtspraak - Advocatenorde - HCSS - Parlement - Koning lobby

about:blank
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negeren..of proberen in te zetten voor meer BN-er status.

Jullie hebben je kansen laten liggen; hadden DavidCameron & Queen Elizabeth moeten stoppen voor mer VIP-leven.
En voortgang van je bedrijf.

Als jullie nog verder willen in de media, zal je RTL moeten opschonen.
Weiger je dit zullen RTL en BBC samen meer 'loopgraven-oorlog in EU aanmaken'.

Jullie kunnen RTL dwingen de waarheid over de ICC-rechtszaak tegen NL te openbaren.
Jullie zouden RTL moeten dwingen mij een Schikking & Schadevergoeding aan te bieden.
Groot, minstens 1 miljoen euro!  Hiervan houd ik weinig over nu ik geen Grondrechtenheb, maar het is het begin voor Vrede
op AArde.

Geef mij maar Liefde, die Vrede kan mij gestolen worden.

Bobsikkes..... je bent te laf om met mij de Galaxy in de gaan.
De Galaxy gaat door 'goedschiks of kwaadschiks'.

Je kan nog kiezen... het is nog geen 31dec2015.

Heb je al een andere persoonsnaam voor Jezelf bedacht?

 

DesireeStokkel

donkerelaan 39
2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL  OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

 

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.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Rechtszaak tegen RTL Fwd: Tvmakelaar mission impossible = over

Datum:Thu, 3 Dec 2015 13:41:07 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

PietervanTuinen, Bobsikkes,

Als jullie niet sneller 'juridisch correct gaan leven & werken', krijgen jullie
ook rechtszaken van deelnemers tegen Tvmakelaarmissionimpossible.

http://www.telegraaf.nl/filmenuitgaan/rtv/24824429
/__Deelneemster_sleept_makers_Help__Mijn_Man_is_Klusser__voor_de_rechter__.html

En die zijn wel zwaarder & juridisch afdwingbaarder dan 'Help-mijn-man-is-klusser klager Karin'.

Jullie gaan verliezen in de rechtszaal omdat jullie willens & wetens  een criminele onderwereld
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kweken samen met de RTL-bazen.

Dus?
Vandaag nog...eisen jullie in het openbaar bij het RTL-bestuur een schikking & schadevergoeding voor mij...
omdat jullie dit verplicht zijn volgens het Folterverdrag.
En omdat jullie verder willen met het maken van het tv-program.

Jullie kunnen ook in de NL-gevangenis gezet worden voor het steunen van het
criminele RTL-bestuur...als jullie deelnemers 'nationale veiligheid eisen in de rechtbank'.

Tempo draaien!  Voor zelfbehoud....

DesireeStokkel

 

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Tvmakelaar mission impossible = over

Datum:Thu, 3 Dec 2015 09:42:16 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl

Pieter van Tuinen,  Bobsikkes,

6.6% van mijn Youtube video over TVmakelaar mission Impossible komt uit USA,
7.1% uit Portugal?

Gokje: Die 7.1 % zijn De Bermuda-driehoek-criminelen, die Persoonsnamen stelen voor hun criminaliteit.

Ik heb 'iemand in Portugal die mij volgt...al jarenlang binnen het OM'.
Deze club zal geen 7.1 % genereren!

Oké, boys....

Gisteren was een aderlating, toch?
Jullie zijn al uit mijn Hart, terwijl het Boekjaar 2015 nog niet formeel afgesloten kan zijn.

Ik ben een Toekomst-brenger; jullie liggen er al een week of 8 uit.... op mijn sonar.

TVmakelaar Mission Impossible kan niet 'zomaar terug op tv', nu jullie
van die aso's zijn.

Wat de Mensheid nog niet beseft is 'Aarde is door UK bombardeert IS onomkeerbaar verandert'.

BBC is grote problemen-maker in oorlogsgebied; dit zal ertoe leiden / lijden dat 'terroristen
voor de camera stil vallen om stiekem machtiger te worden'.

IK heb nog steeds de meeste macht = DavidCameron + Defensie-minister + Queen Elizabeth
gaan de ICC-gevangenis in voor 'UK bombardeert IS'.

Realiteit is wel dat DavidCameron dit keer in het parlement een bijna persoonlijk gevecht tegen mij heeft
gevoerd - via Labour -.

Natuurlijk wint hij: hij heeft toegang tot het systeem, ik niet.

Of, win ik toch?
Het volk van Syrie wil geen UK-bombardementen; zij willen zelf IS verdrijven omdat zij dit kunnen
zodra het leger van Assad stopt met het doden van het Eigen Volk.

Ik heb een zware ronde verloren..., maar mijn ICC-principe om oorlogen te stoppen staat nog wel
overeind in het oorlogsgebied zelf.

Ik voel mij rot; beseffende dat EU nu onnodig dieper in oorlog ligt.

Jullie - BNers - zijn vast graag vrienden met de BBC?
Dan graaf je je eigen graf. Hierin zijn jullie goed. Cijfer 9 - 10!

about:blank

10 van 15 13-12-2015 9:20



Jullie hebben vanaf februari2015 de kans en tijd gehad om de media te dwingen juridisch correcter
te gaan werken. En wat doen jullie?  Jezelf rijk rekenen op een Huizenmarkt met stijgende Koopprijzen
voor huizen bij lagere Hypotheekrente.
Plus de achterliggende loopgraven-oorlog in het EU - Rechtspraak - Advocatenorde - HCSS - Parlement - Koning lobby
negeren..of proberen in te zetten voor meer BN-er status.

Jullie hebben je kansen laten liggen; hadden DavidCameron & Queen Elizabeth moeten stoppen voor mer VIP-leven.
En voortgang van je bedrijf.

Als jullie nog verder willen in de media, zal je RTL moeten opschonen.
Weiger je dit zullen RTL en BBC samen meer 'loopgraven-oorlog in EU aanmaken'.

Jullie kunnen RTL dwingen de waarheid over de ICC-rechtszaak tegen NL te openbaren.
Jullie zouden RTL moeten dwingen mij een Schikking & Schadevergoeding aan te bieden.
Groot, minstens 1 miljoen euro!  Hiervan houd ik weinig over nu ik geen Grondrechtenheb, maar het is het begin voor Vrede
op AArde.

Geef mij maar Liefde, die Vrede kan mij gestolen worden.

Bobsikkes..... je bent te laf om met mij de Galaxy in de gaan.
De Galaxy gaat door 'goedschiks of kwaadschiks'.

Je kan nog kiezen... het is nog geen 31dec2015.

Heb je al een andere persoonsnaam voor Jezelf bedacht?

 

DesireeStokkel
donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL  OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

 

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.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:PietervanTuinen RTL niet redden Fwd: Mw.v.Twisk. AZC Bloemendaal = ICCrechtszaak internationaal verfijnd =

meer Maffia bloemendaal
Datum:Fri, 27 Nov 2015 07:29:43 +0100

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

Pieter van Tuinen, Bobsikkes,
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Ik zal nooit begrijpen waarom jullie 'de vriendschap met RTL' b- elangrijker vinden dan jullie eigen bedrijf.

Ik heb alles gezegd wat er gezegd moet worden om jezelf Juridisch sterker te maken en je bedrijf te toekomst
in te helpen.... Ook als door Vluchtelingen de hele Rechtstaat 'voor het publiek verdwijnt'.

Die bovenstroom & onderstroom-terrorisme gaat een grotere rol opeisen in 2016.

Dit soort processen kan je niet stoppen;  media heeft er in 2007 voor gekozen deze oorlog aan te maken....

Jullie hebben van mij vanaf februari2015  informatie ontvangen; het is bijna december...

Jullie hadden anders kunnen communiceren om zowel RTL - NPO - huizenmarkt.

IK moet Mijzelf verdedigen... als jullie willen blijven parasiteren. Voor wat, parasiteren jullie!?

Niet voor de toekomst voor je eigen bedrijf; NL heeft geen Rechters - Advocaten - professoren Recht meer.

Hoe achterlijk kan je zijn!?

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Fwd: Mw.v.Twisk. AZC Bloemendaal = ICCrechtszaak internationaal verfijnd = meer Maffia bloemendaal

Datum:Thu, 26 Nov 2015 12:02:21 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:blijfdenkenaan@gmail.com, Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, info@vandergoen.nl, info@sapadvocaten.nl,

antoinette.collignon@legaltree.nl, voorlichting@rechtspraak.nl, po.rb.amsterdam@rechtspraak.nl,
knaw@knaw.nl, info@onderzoeksraad.nl, helpdesk@advocatenorde.nl

Rechtspraak, Advoctenorde, Knaw, Onderzoeksraad, Mh17-mensen,

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Mw.v.Twisk. AZC Bloemendaal = ICCrechtszaak internationaal verfijnd = meer Maffia bloemendaal

Datum:Thu, 26 Nov 2015 10:03:35 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:Noelle van Twisk <NvanTwisk@heemstede.nl>, rvd.pers.kh@minaz.nl, p.huijts@minaz.nl, fsb@fsb.ru,

ircthehague@state.gov, info@kuwaitembassy.nl, chinaemb_nl@mfa.gov.cn, emb.angola.nl@gmail.com,
info@networkmyanmar.org, ambassade.monaco@skynet.be, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,
armeewaffen@vtg.admin.ch, post@pst.politiet.no, kapo@kapo.ee, registrator@fhs.se, malaysia@euronet.nl

Mevrouw van Twisk, Stadhuis Bloemendaal, veiligheidsdiensten,

Ik heb vorige maand al aangekondigd 'dat ik verwacht dat de ICC-rechtszaak
tegen NL  - Bloemendaal aan de oppervlakte komt'.

Nu is het zover.

Ik denk dat u maar beter kan overleggen met Burgemeester & Ministerie.

Volgens de letter van de Wet kan deze ICC-rechtszaak worden afgesloten
met een schikking & schadevergoeding voor mij.

Er volgt dan een officiele erkenning & afsluiting.

Zoals bekend; ik wil 5 miljoen euro netto belastingvrij - 8 miljoen bruto - op mijn bankrekening.

Daarna? Kan ik eindelijk gaan leven & werken als normaal mens.

Weigert dictator MarkRutte & co de ICC-rechtszaak juridisch correct af te sluiten?
Dan word ik vroeg of laat Minister-president.... 

Ik vermoed dat ik ten tijde van meer geweld de macht moet opeisen = NL-economie verdwijnt in diepte.
Buitenlandse chantage is te sterk voor NL-parlement - koning - HCSSlobby!

 
Het is voor NL beter - goedkoper - om mij een schikking & schadevergoeding te geven.

Hollanders bewijzen dan 'alsnog fatsoen, sociale intelligentie, integriteit, boerenverstand voor zaken doen te
ontwikkelen'.
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https://www.youtube.com/watch?v=swyh3n9eKnw

AZC rijk Bloemendaal naast Haarlem = feit.
Hier komen vluchtelingen met status.

Gevolg: de ICC-rechtszaak tegen NL - Bloemendaal zal internationaal verfijnd worden onder burgers & terroristen, in zowel
de Bovenstroom Terrorisme & Onderstroom Terrorisme.

Er zijn 2 stromingen terrorisme:

1 = lul-verhaal dat burger door strot geduwd krijgt door parlement - koning - Rechtspraak - Advocatenorde - KNAW -
HCSSlobby - media.

2= ICC-lobby van de slachtoffers die via het Internationaal Strafhof worden gefolterd & gedood.

In deze 2e stroom heb ik afgelopen maand bereikt 'dat de burger zichzelf beter Juridisch gaat verdedigen'.

Een deel van de burgers in de Onderstroom realiseren zich nu 'dat zij beter niet kunnen gaan handelen als gewelddadig
terrorist in de Bovenstroom.

Maar zij zitten nog vast in de gluiperige - moordenaars-lobby achter het Internationaal Strafhof.

Via UK & Duitsland is mijn ICC-bewijs vertaald in de talen van het Balkan-volk.

De Balkan-mensen hebben een bloedhekel aan NL, omdat het Joegoslavie-tribunaal 1 grote aanfluiting is.
Geen recht voor oorlogs-slachtoffers van de Balken-oorlog, veroorzaakt door Hollandse oorlogsmisdaden in de Balkan.

De Onderstroom-terrorisme is nog te zwak om de Bovenstroom-terrorisme te stoppen. Media- BNers zitten in de weg.

Vluchtelingen in Rijk Bloemendaal worden sneller met de Onderstroom-terrorisme geconfronteerd dan Vluchtelingen elders in
het land.

In Bloemendaal heb je stille intelligentie & stil geld.
En een Maffia-bestuur op het Stadhuis, met goedkeuring van de Provincie Noord-Holland... gevestigd in Haarlem.

Er komen nu grotere krachten tussen Bovenstroom & Onderstroom - terrorisme.
Vluchtelingen hier 'willen allemaal bij de Rijken gaan behoren'.

Wat een ilussie is.
Ik woon in een sociale huurwoning..., maar deze staan wel in het Groen.
Wij plaatsen geen houten wanden tussen de tuinen... en dit is een status-symbool.

Het lijkt hier dus heel wat, maar de realiteit is dat de Rijken of Maffia-bestuur willen.... of in Stilte willen verdwijnen.

De vluchtelingen zullen gaan begrijpen dat er 2 soorten intelligentie zijn in het Terroirsme-gebied.

Schreeuwende politici in altijd- liegende media 'die vluchtelingen willen ontmoedigen naar EU af te reizen'.

En Stille burgers die ook ICC-slachtoffer zijn.. en 'die rechtenonderwijs - Advocatenkantoren - Rechtbanken willen in
oorlogsgebieden om deze oorlogen te stoppen'.

Hier in rijk Bloemendaal worden dus 'andere slimmere en/ of sluwere vluchtingen gekweekt'.

De nationale veiligheid van NL verslechtert dus per week:

het NL-volk kent de dubbele lobby niet

de kwaliteit van werk uitgevoerd door Rechtspraak - Advocatenorde - Universiteiten verslechtert... omdat Ondernemers &
Ouwehoeren dit willen

de chatage door buitenlandse machthebber op Holland, vergroot via bedrijfs-deals... als doan niet op het HCSS-lobby
platform achter het ICC.

Is het beeld duidelijk?

De moordenaars-lobby van NL is nog ogenschijnlijk aan de macht, maar achter de camera groeit een 2e lobby.... die op
termijn meer recht zal brengen.....  

Het ontmoedigen van Vluchtelingen door EU-politici = kom niet naar EU want het is hier geen paradijs = haat-aanmakerij in
oorlogsgebied.

Dit Bovenstroom-gedrag van EU-politici & lobbyisten =  weigeren  aan burgers in Onderstroom-terrorisme  Rechtenonderwijs
- Advocaten - Rechtbanken te geven... in de ogen van Vluchtelingen.  =    terrorisme aanmaken + vluchtelingen dwingen in
oorlog te leven.

Waarschijnlijk is het dan te laat voor de Rechtstaat & Souvereiniteit van NL = NL-volk leert zichzelf niet Juridisch te
verdedigen  op deze 2 Terrorisme-stromingen.
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Start bij het Folterverdrag.

DesireeStokkel

Embassy, Presidents, ICC- readers, Secretservices,  COA,

https://www.youtube.com/watch?v=ja9IBLzuzGk

Navo bewijst deze week dat zij meer Wespen-nest oorlog wil, internationaal.

Er ligt sinds mei2015 een ICC-rechtszaak tegen alle Staatshoofden & Ministers van Defensie aangesloten bij de Navo.
Omdat zij moedwillig mijn lichaam, dossier van de ICC-rechtszaak tegen NL misbruiken als dekmantel voor illegale moorden.

Turkije is geen lid van het ICC, Wel van de Navo.
Obama is geen lid van het ICC, wel van de Navo.
Rusland is ouwehoer binnen Navo, problemen-maker binnen ICC.

Turkije treitert Rusland door een een vliegtuig neer te schieten.
Een normaal mens schiet geen vliegtuig uit de lucht dat in totaal nog geen 2 minuten in een 'verboden luchtruim is'.
Zeker niet als er geen direct gevaar is.

Waarom doet Turkije dit wel?

Turkije vindt het wel leuk 'een beetje oorlog te starten voor de macht'.
Maar graaft nu een graf voor zichzelf.

Turkije steunt namelijk het Illegale bestaan van de Navo binnen hhet ICC.

ICC en Navo organiseren samen - in goed overleg - moord op individuen en kleine groepen mensen op Aarde.

Turkije weet dat onze Koning ook formeel dictator is 'en vindt een beetje NL pesten wel amusant'.
Turkije kon de afgelopen jaren betere handelscondities chanteren....

Nu loopt Turkije vast = kleine groepen aan de grenzen starten een burgeroorlog, uit angst!
Er is vaak nog niet echt iets aan de hand - of problemen zijn klein - maar mensen zijn laag opgeleid en denken dat zij
straten moeten openbreken, bommen moeten maken....  Al vast 'vooruitdenken'....

Volkeren krijgen geen les in Rechtenonderwijs.
Politici - ICJ - ICC - VN - EU willen als Vogelvrije moordenaarsclub aan de macht blijven.

De Navo wil dit ook.... dus stuurt het juist aan op meer angst onder onwetende ...en meer kleine stammenoorlogen.

Holland krijgt problemen door deze criminele werkwijze binnen de Vluchtelingen-wereld en het bedrijfsleven.

Onze Werkgevers & Ondernemers denken nog altijd dat zij stoer en leuk zijn als zij parlement - koning - kiesraad  helpen bij
het stiekem folteren & doden van mensen in NL - wereldwijd.
De Economie krijgt een enorme  Slowmotion dreun  door kleine groepen die de lokale economie saboteren olv van VN - EU -
ICC - ICJ - Navo.

Mijn video in het Engels, gisteren is binnen 24 uur 180 keer bekeken = mijn fanclub heeft mij opgezocht 'om te horen wat ik
te zeggen heb'.

Het is maar dat je gewaarschuwd bent.
  

DesireeStokkel
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afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/
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