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

Onderwerp:Sleepwet Referendum is beloning voor Moord - MURDER op Hollanders door Markrutte en

deelname Elite-moordenaarsclub

Datum:Tue, 10 Oct 2017 11:27:48 +0200

Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>

Aan:info@sleepwet.nl, redactie@tweakers.net, info@anvr.nl, info@vvvameland.nl,

rvd.pers.kh@minaz.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@teurlingsellens.nl,

info@sapadvocaten.nl, info@nvsa.nl, knoops-advocaten <office@knoops.info>,

info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl,

info@DNB.nl, info@nbvn.nl, info@nvvk.eu, j.vangog@nvvp.net, meldpunt@igz.nl, DSW

Zorgverzekeraar <info@dsw.nl>, afmp@afmp.nl, klachtencoordinator@afm.nl,

Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, Stichting leerKRACHT <info@stichting-

leerkracht.nl>, queenie@centrumpersoneelsvoorziening.nl, info@ltonoord.nl,

info@eerlijkwinkelen.nl, onderwijs@digiloket.nl, woordvoering@knp.politie.nl,

ibb@politiebond.nl, info@defensiebond.nl, service@milieudefensie.nl,

info@werkenbijdefensie.nl, antoinette.collignon@legaltree.nl, info@vandergoen.nl,

rtlnieuws@rtl.nl, apeldoorn@vanbruggen.nl, ooggetuige@nos.nl, info@ftm.nl,

communicatie@fier.nl, anita@stoploverboys.nu, info@mariestopes.org.et,

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

austemb_thehague@dfat.gov.au, Hague.Info@mfat.govt.nz, gremb.hag@mfa.gr,

embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb.lahaya@maec.es, pm@pm.gov.pt,

hague@embassy.mzv.cz, consulate.hga@mfa.gov.hu, hagueembassy@mfa.gov.cy,

maltaembassy.thehague@gov.mt, foreign.legalization@mfa.gov.eg,

info@koptischekerkeindhoven.nl, haaamb@um.dk, rpch@politi.dk, Loket

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

press@princes-trust.org.uk, mayor@london.gov.uk, ceu@gov.scot,

hello@scottishhumanrights.com, info@shetland.gov.uk, SupremeCourt@courts.ie,

info@socialentrepreneurs.ie, press.office@djei.ie, nlemb@mofa.gov.sa,

washington.field@ic.fbi.gov, post@pst.politiet.no, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,

archivio.denhaag@esteri.it, telejato@libero.it, washington.field@ic.fbi.gov, fsb@fsb.ru,

pr_dept@sputniknews.com, ask@kommersantuk.com, pr@onexim.ru, ambalg3@ziggo.nl,

valse-email@fraudehelpdesk.nl, phishing@ziggo.nl, ambassade.monaco@skynet.be,

embassy@uzbekistan.be, emb_nl@mfa.gov.ua, haga@mfa.md,

brussels.mn.embassy@telenet.be, vnembassy.nl@mofa.gov.vn, Embassy.Hague@mfa.bg,

hague@embassy.mzv.cz, provincie@zeeland.nl, ondernemers@ondernemersinbedrijf.nl,

info@zeehaven.nl, info@ondernemendschagen.nl, info@detailhandel.nl,

info@banktencate.nl, katrien.stragier@favv.be, arnold.karskens@skynet.be,

mediateur@lemonde.fr, Fabrice.Arfi@mediapart.fr, CONTACT@THEBLACKSEA.EU,

otp.informationdesk@icc-cpi.int, info@barcelonaturisme.com, fox@fox-it.com,

info@veb.net, dvdriet@cov.nl, info@devegetarischeslager.nl, pers@ah.nl, info@khn.nl,

persinfo@heineken.nl, media-nl@shell.com, mediarelations@klm.com,

infocentre@eurocontrol.int, corpcomms@iata.org, info@schokkend-groningen.nl,

obs.PantaRhei@Opmaat-scholen.nl, bakker@vereniginghogescholen.nl,

info@windesheimflevoland.nl, knaw@knaw.nl, cnbctips@nbcuni.com, editor@gulf-

times.com, editor@jordantimes.com, executive-editor@nytimes.com,

editor@geotimes.ge, editor@baltictimes.com, editor@libyaherald.com,

scoop@huffingtonpost.com, news@thelocal.se, haveyoursay@bbc.co.uk,

NickClegg@sheffieldhallam.org.uk, leader@labour.org.uk, info@labour.ie,

bundespraesident@bpra.bund.de, info@mehr-demokratie.de, haga@mae.ro,

embjapan@lx.mofa.go.jp, business@washpost.com, contact@business-humanrights.org,

Stop the War Coalition <office@stopwar.org.uk>, corteidh@corteidh.or.cr, hijos@hijos-

capital.org.ar, chinaemb_nl@mfa.gov.cn, thaiembassy.thehague@gmail.com,

bidpen@indonesia.nl, embacuba@xs4all.nl, info@canada.nl,

hbc.communications@hbc.com, corporate.press@marks-and-spencer.com,

info@primamedia.ru, Randstad Holding Corporate Communications

<corporate.communications@randstadholding.com>,

G.Remmelts@Natuurmonumenten.nl, post@rijnland.net, info@energie-nederland.nl,

natodoc@hq.nato.int, letterbox@dailystar.com.lb, ipafrance@ipafrance.org,

kapo@kapo.ee, embassy.netherlands@mfa.gov.lv, lahaye.amb@mae.etat.lu,

kanceliarija@president.lt, Redactie AD.nl <internet@ad.nl>, hadgen@had.gov.hk,

media@aclu.org
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Today we will have the new parliament RUTTE III.

They have put into power a SPY-law, which will rule from 1jan2018 on.

A Referendum must stop this SPY-law / Sleepwet,

just like in India... the people stopt SPY-laws.

But, the Elite of NL has produced this SPY-law to make it possible for

themeselves to destroy human beings... in their role as member of

the Elite murderclub Thehaguesecuritydelta.

So, they first build an evil law... and then the protest against

this law with a FAKE-Referendum.

From today on .. Holland will no longer have GOOD Hackers who protect
the people against the government or who protect our facilities in NL.

The Elite in NL wants both:

The freedom to murder in the Kingdom NL
and the Republic NL lobby as a cover for their killings.

Sleepwet Referendum,

Het Sleepwet Referendum is een beloning voor Moord op Hollanders

uitgevoerd door Markrutte - Burgemeesters  - Wethouders - AIVD - MIVD - CTIVD - Rechtspraak -

Theheaguesecuritydelta lobby.

Alle besturen van NL hebben moedwillig de Sleepwet geproduceerd;

zij willen de vrijheid hebben om via het parlement - koningshuis - rechtspraak burgers te vernietigen.

Zij misbruiken de ICC-rechtzaak tegen NL als dekmantel.

De lCC-lobby zorgt er juist voor dat de Duivelse Elite in NL - gebruik

kan maken van de Sleepwet ten gunste van hun persoonlijke arbeidscontract.

Wannecry criminelen weten dit.

Dus vallen zij NL aan.

Alle GoedeHackers bestaan vanaf vandaag niet meer;

 RUTTE III is  een Hitler-bureaucratie die door de Goede Hackers wordt gesteund.

Voor hun zeer luxe arbeidscontract.

Wat nu?
Ambassades - buitenlandse bedrijven weten hoe de Elite van NL het Koninkrijk misbruikt

om Hitler te mogen zijn....

 En, Republiek NL misbruikt om de lijken te kunnen laten verdwijnen zonder straf... voor de daders.

Komende jaren worden nog veel meer Soldaten - Toeristen gedood in het buitenland door criminelen -

terroristen.

Omdat het parlement - koningshuis - rechtspraak - HCSS lobby dit willen.   

DesireeStokkel
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-------- Doorgestuurd bericht --------

InterimPrimeMinister NL calls back all Defence-personnel from abroad
= fighting - killings inside the Defence-building.

Dictatorship NL transforms from implotion into explotion.

The national security of EU is at high risk.

China ... when things  go wrong in NL ... I need your help first.

Defensiepersoneel, Republiek-NL, MichaelRuperti, Knoops, Korver,

Als InterimMinisterPresident DésiréeElisabathStokkel
 roep ik al het Defensiepersoneel terug uit het buitenland.
Alle NL - EU - VN - Navo missies stoppen nu, 30september2017, 12.00 uur.

Ik ben woedend!

Afgelopen jaren heeft Defensie de spot met mij gedreven, maar de gang van zaken vandaag

leidt er toe dan NL helemaal geen nationale veiligheid heeft.

Elke crimineel weet dat de ICC-lobby het leuk vindt ook Hollanders te doden.

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

/mindefensie.taken.opruimwet.2.republieknl.uncommissie.arbitrage.jan2017.pdf

DesireeStokkel

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

Onderwerp:Onderzoek Mortier ongeval - niet rechtsgeldig = manipulatie Dictator Markrutte +

Defensie

Datum:Fri, 29 Sep 2017 13:12:59 +0200

Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>

Aan:m.ruperti@drostenvandevijver.nl

Advocaaat Michael Ruperti,

https://www.youtube.com/watch?v=1LpESddP328

GreetjeGroenbroek,

Het rapport van de Onderzoeksraad is niet rechtsgeldig.

Defensie negeert het rapport om deze situatie.

Er ligt een International Strafhof rechtzaak tegen NL - Onderzoekraad - omdat

parlement en rechtspraak samen burgers rechtenloos maken.

Ik ben hierin slachtoffer. Balkenende - Rutte - Rechtspraak proberen mij te doden.

Clingedael + OVV steunen dit soort moord.

ICC weigert te werken als eerlijke rechtbank.

Brieven op mijn website bewijzen dit.
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ICC president - aanklager - rechters folteren - doden slachtoffers die rechtzaken starten bij ICC.

Met goedkeuring van EU -VN.

NLis sinds 2juni2014 een Dictatuur;
Koning WA weigert de rechtstaat te waarborgen voor alle burgers.

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen hem.

Sinds 12 dec2016 ligt er een ICC-rechtzaak tegen de Defensietop

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

/icc.lawcase.ministrydefence.commandors.nl.dictatorship.unsg.antonioguterres.embassy.12dec2016.pdf

Vanaf 18november2016 is NL een republiek en
ben ik de InterimMinisterPresident van Nederland.
Geregeld via de UNSG Antonioguterres.

Maar Guterres krijgt betaalt om mij te negeren, terwijl het hele dossier op de website staat

en ALLE Ambassades mij stiekem accepteren als InterimMinisterPresident.

Het MH17 onderzoek is dus ook niet rechtsgeldig. De MH17 familieleden vinden dit goed;

zij willen alleen op de foto met  koning in de geschiedenisboeken.

Er komt nooit een veroordeling in een MH17 -rechtzaak.

Wat kan jij doen?

Nou, lees de brieven op mijn website. Begin rechts.

Daarna schrijf je mij een brief - op mijn adres - waarin je mij aanschrijft als InterimMinisterPresident

van NL.

Deze brief adresseer je als ik doe: ook aan ICC + MInAZ dictator Rutte = UNSG guterres Ambassade

Portugal in Denhaag.

In die brief vraag jij mij om het Onderzoek van je zoon wel rechtsgeldig te verklaren

= je weet dat er tegen OVV + Koning + alle parlementsleden een ICC-rechtzaak ligt.

Je krijgt van mijn een brief waarmee je naar de Militiarie rechtbank kan.

Daar moet je eerst stellen dat NL een dictatuur is per 2juni2014.

Een Republiek is per 18nov2016, met een nieuwe Grondwet Republiek NL.

Dit kan een rechter niet negeren, ondanks dat alle presidenten van rechtbanken

Markrutte & co helpen bij het rechtenloos maken - doodtreiteren van het volk.

Wat gebeurt er als de advocaat de rechtzaak te licht opzet?

Dan krijgen jullie Lobby-rechtspraak.

Zoals vele in NL dit ontvangen: Qkoortsmensen - Aardbevingsmensen.

Wel veel dure procedures maar geen uitspraak waarmee je als burger je

grondrechten terugkrijgt. Je ontvangt slechts 'Onzin & Genocide per Bureaucratie'.

DesireeStokkel
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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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