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

Onderwerp:21dec2017 regelen Koning / UNSG Moord op Nederlanders DictatuurNL Fwd: Dictator

Madam Koning Maxima steunt Illegale Houthandel

Datum:Mon, 18 Dec 2017 10:35:13 +0100

Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>

Aan:info@knrm.nl

CC:info@veteraneninstituut.nl, media-nl@shell.com, mediarelations@klm.com, Loket

Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>, info@poraad.nl, info@vo-raad.nl,

Info <info@mboraad.nl>, Info <info@anvr.nl>, fox@fox-it.com, fsb@fsb.ru,

Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>,

polizeioeffentlichkeitsarbeit@polizei.hamburg.de, pers@fvd.nl, sp@tweedekamer.nl,

cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, secretariaat@vissersbond.nl,

dvdriet@cov.nl, r.j.zee@wxs.nl, info@zeehaven.nl, ingrid@wongworks.nl,

m.hammink@cnv.nl, persvoorlichting@vc.fnv.nl, katrien.stragier@favv.be,

info@njr.nl, redactie@studenten.net, info@pvv.nl, info@vvd.nl,

info@bewegingdenk.nl, sgp@tweedekamer.nl, bestuur@christenunie.nl,

vng-international@vng.nl, info@vvvameland.nl, info@businessinbrunssum.nl,

blerick@herbergier.nl, info@raodhoesblerick.nl, DSW Zorgverzekeraar

<info@dsw.nl>, info@ijsselhallen.nl, ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl,

Fsd.nl@sanoma.com, Persgroep Info <info@persgroep.nl>, inge.ghijs@standaard.be,

CONTACT@THEBLACKSEA.EU, klantenservice@beslist.nl, contact@fashionchick.nl,

Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, Nlemb

<nlemb@mofa.gov.sa>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, info@nvpluimveehouders.nl,

info@marechausseevereniging.nl, onderwijs@digiloket.nl, onderwijsbureau@tabijn.nl,

redactie@passendonderwijs.nl, pers@steunbartimeus.nl, redactie@doof.nl, Press

<press@princes-trust.org.uk>, info@bouwendnederland.nl, info@ovborsele.nl,

post@rijnland.net, info@energie-nederland.nl,

energiecollectief@consumentenbond.nl, J.Sluiter@minez.nl, tijs.manten@minbzk.nl,

p.huijts@minaz.nl, info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl, korean@kbs.co.kr,

tour@president.go.kr, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, gemeinde@vaduz.li,

ipafrance@ipafrance.org, ipaespana@ipaespana.org, info@DNB.nl, legal@asml.com,

info@vanderlande.com, investor.relations@philips.com, info@schokkend-

groningen.nl, press@agora.pl, armeewaffen@vtg.admin.ch,

businessclub@wtcrotterdam.com, webmaster@indianembassy.nl, webmaster@africa-

union.org, bureau@nationaleombudsman.nl, akf.bangladesh@akdn.org,

Ecrime@politie.nl, juridisch@thuiswinkel.org, info@thuisbezorgd.nl,

NickClegg@sheffieldhallam.org.uk, contact@anp.nl, receptie@nieuwspoort.nl,

infocentre@eurocontrol.int, info@luchtsignaal.nl, publieksvoorlichting@coa.nl, Stop

the War Coalition <office@stopwar.org.uk>

KNMR, Veteraneninstituut,  RepubliekNL,

UNSGguterres komt 21dec2017 naar Nederland, voor een Diner met Koning WA

UNSG  bewijst dat hij DictatuurNL steunt.

UNSG negeert al zijn wettelijke verplichtingen

       = VN verdrag - Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen - NL Grondwet.

Hij regelt Moord op Burgers in NL.

about:blank
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21 December2017 wordt er een lijst opgesteld van Burgers in NL,

 die moeten worden 'doodgezwegen / gedood'.

Ik sta nr 1 op deze lijst.

Maar, ik heb erg veel macht dankzij de FBI - Arabische Liga

- Afrika - India - Azië.

Momenteel wordt het Midden-Oosten 'heringedeeld op de

Grondwet Republiek NL'

= oorlogsgebieden worden Provincies in bestaande landen.

Denk:

Kurden worden Provincie in Irak.   Met eigen

parlement.

Palestijnen worden Provincie van Egypte?

Rohinga's worden Stam met eigen identiteit in

Mayanmar, naar voorbeeld van de Amazone?

Ik heb zo'n vermoeden dat veel van de Organisaties die Ik email als

InterimMinisterPresident,

aanwezig zullen zijn bij dat diner.

Op grond van het Folterverdrag is dit wettelijk verboden; het is verboden Markrutte &

co te helpen

bij het regelen van Moord op Nederlanders via Rechtbanken - Koningshuis - EU - VN

corruptie.

Organisaties die aanwezig zijn bij dat diner zet ik in de ICC-cel.

Wat betekent dat zij Internationaal op een zwarte Lijst staan als 'Oorlogsmisdadiger'.

Er is GEEN nationale veiligheid in Nederland.

UNSG brengt Holland in Terrorisme-gevaar... en kickt hierop.

DesireeStokkel

about:blank
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-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Dictator Madam Koning Maxima steunt Illegale Houthandel door VN-top / ICC gaat

ook akkoord

Datum:Sun, 17 Dec 2017 10:49:05 +0100

Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>

Aan:G.Remmelts@Natuurmonumenten.nl

CC:

Fairtrade RepubliekNL,

VN-TOP  verhandelt sandalen gemaakt van Beschermde Houtsoort:      Rozenhout.

Verdedigingsstrategie:

'Ach, I moest een stapel documenten ondertekenenen en daar zat dan toevallig

het export-document bij'.

http://foreignpolicy.com/2017/11/09/new-allegations-challenge-the-environment-

record-of-top-u-n-official/

https://www.un.org/sg/en/dsg/index.shtml

https://www.vanguardngr.com/2017/11/tackled-illegal-wood-export-deforestation-

amina-mohammed/

Het Internationaal Strafhof heeft Nigeria in onderzoek.

https://www.icc-cpi.int/Pages/Main.aspx#

En hier zit ik tussen! 

Ik word misbruikt als dekmantel voor corruptie & moord in NL - EU - VN ,

terwijl ik volgens hetzelfde VN... al sinds 18nov2016  MinisterPresident in NL ... moet

zijn....

Koning Maxima misbruikt mij - en het volk - voor haar Luxe Leventje... in oorlogsmisdaden.

Heeft iemand die slippers van 500 euro... die zij draagt al gecontroleerd op Fairtrade?

Is het opgevallen dat wij een Koninklijke familie hebben die Vrijheid voor Moord voor de Elite,

belangrijker vindt dan Fairtrade?

DesireeStokkel

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

Onderwerp:VN Veiligheidraad deelname NL = oorlogsmisdaad door VN /NL in UNSC = warcrime

on behalf of UN

Datum:Sat, 16 Dec 2017 18:44:25 +0100

Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>

Aan:Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>

about:blank
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CC:i

Deelname NL aan VN Veiligheidsraad

= 100% corruptie

= burger oorlog in NL, met goedkeuring van VN

VN negeert alle wettelijke verplichtingen ontstaan door de ICCrechtzaak tegen NL.

= NL - Internationaal Strafhof - Parlement- Gemeente - Politie

- Defensie &   Rechtbanken werken samen bij het organiseren van Moord op Burgers

in NL.

Er is GEEN Nationale Veiligheid in NL!

Terroristen / criminelen zijn ook Juridisch Vogelvrij.

Hollandse Rechters hebben geen enkele macht meer.

FBI, RepubliekNL, UNSG,  BREXIT,

The Netherlands is a member of the UN Secourity Council from 1january on,

for 1 year.

UN ignores the legal facts ? evidence that there is an ICClawcase against

NL-parliament

- KingWillemAlxander  - Judiciary - Security lobby -

Mayors - Elderman - Head of Police - Commanders of Defence - Nato.

This proves that the UN assists NL  - ICC - Nato  with murder on Civilians.

ICC-president - personnel is going to talk directly with Dutch

persons against whom I started an ICC lawcase.

This  = 100% corruption + orgenizing Murder on Human beings via ICC - corurption.

This situation also proves that UNSG guterres an unscrupulous mass-murder is.

The participation of NL in the UNSC = major Terrorrism -risk.

UN-resolutions are 100% worthless; nobody needs to obey the UN anymore.

about:blank
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DesireeStokkel

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via UNSGguterres. 

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 - Provinvicie 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

about:blank
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