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door FemkeHalsema. Fwd: VN-FIOD- Ambassade ICC 
1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 30 juni 2018 om 07:56
Aan: info@enzazaden.nl

ENZA, FIOD, 
 
 
 
ENZAzaden,
 
U heeft een zeer ernstige juridische fout begaan door de Koning & Maxima te ontvangen
in uw organisatie. 
 
Burgemeester - Provincie - LTO hadden u moeten informeren over het rechtsfeit
dat er een InternationaalStrafhof-rechtzaak tegen Koning WA ligt, sinds 2juni2014.
De Koninklijke familie laat burgers doden in NL. 
 
RepubliekNL bestaat officieel per 18nvo2016, geregeld via de VN.
 
Het feit dat de media 100% voorstanders is van DictatuurNL doet niet af
aan het rechtsfeit RepubliekNL. 
 
 
Op grond van het VNverdrag - Folterverdrag mag u niet socialiseren - samenwerken
met de Koninklijke familie en andere personen tegen wie ook een ICCrechtzaakNL 
is gestart. 
 
Deze fout kunt u eenvoudig herstellen door een persbericht uit te geven.
 
Ga mijn websites lezen. 
 
Ik publiceer deze email op www.mequhi.com, 
met de mededeling dat u deze fout eenvoudig - kosteloos - kan herstellen. 
 
 
 
---------- Doorgestuurd bericht ---------- 
Van: desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 
Datum: 28 juni 2018 om 12:17 
Onderwerp: Officiele brief aan VN over Moord georganiseerd door FemkeHalsema. Fwd: VN-FIOD- Ambassade ICC
brief Burgemeester FemkeHalsema. 
Aan: Inkoop@gvb.nl 
Cc: femke.brenninkmeijer@portofamsterdam.nl, Rederij Lovers <info@lovers.nl>, info@portbase.com,
info@bunkertheaterzaken.nl, info@hetccv.nl, jhulst@binnenlandsbestuur.nl, t.berben@apeldoorn.nl, info@lcr-suwi.nl,
Secretariaat.Clientenraad.DWI@dwi.amsterdam.nl, frank.bartelds@uwv.nl, fractie@vvdamsterdam.nl, Bits of
Freedom <info@bof.nl>, wknijff@cordaan.nl, receptieamsterdam@redcross.nl, info@youngcapital.nl,
achn@nsdsk.nl, clientenraad@arkin.nl, cliëntenraad@madizo.nl, CMAclientenraadamstelveen@gmail.com,
raadsgriffie@amstelveen.nl, info@oa-amstelveen.nl, info@clientenbelangamsterdam.nl,
info@marechausseevereniging.nl, redactie@luchtvaartnieuws.nl 
 
 
GVB, Amsterdam, 
 
U ontvangt nu een officiële brief geschreven aan de VN - Ambassades over het Rechtsfeit
 
dat Burgemeester Femke Halsema opdracht geeft tot het doden van Burgers. 
 
 
 
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/fiodiccburgemeesteramsterdammaffiachinafbi.pdf 
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Dossier InternationaalStrafhof rechtzaak op http://www.desireestokkel-nl.net
 
 
 
---------- Doorgestuurd bericht ---------- 
Van: desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 
Datum: 28 juni 2018 om 10:20 
Onderwerp: VN-FIOD- Ambassade ICC brief Burgemeester FemkeHalsema. 
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl 
Cc: info@ombudsmanmetropool.nl, bureau@nationaleombudsman.nl, info@brandweeraa.nl,
info@ambulancezorg.nl, woordvoering@knp.politie.nl, recruitment.nl@tatasteel.com 
 
 
FIOD, 
 
 
 Het is helder; de FIOD bouwt DictatuurNL.
 
Samen met Burgemeester Amsterdam FemkeHalsema.

 
Zij is in 2010 vertrokken uit het parlement, maar nog altijd 
Lid van de Bouwclub DictatuurNL.

 
Morgen ligt er een VN-FIOD-ICC-Ambassadebrief in de brievenbus.  
 
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/fiodiccburgemeesteramsterdammaffiachinafbi.pdf 
 
--  
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 
 
 
 

http://www.desireestokkel-nl.net/
mailto:d.e.stokkel@gmail.com
mailto:fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
mailto:info@ombudsmanmetropool.nl
mailto:bureau@nationaleombudsman.nl
mailto:info@brandweeraa.nl
mailto:info@ambulancezorg.nl
mailto:woordvoering@knp.politie.nl
mailto:recruitment.nl@tatasteel.com
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/fiodiccburgemeesteramsterdammaffiachinafbi.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl


30-6-2018 Gmail - ENZA zaden maakt juridische fout Fwd: Officiele brief aan VN over Moord georganiseerd door FemkeHalsema. Fwd: VN-FI…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=aBRoveAqDuA.nl.&cbl=gmail_fe_180624.14_p1&view=pt&search=sent&th=1644f4331dd798dc&s

 
--  
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 
 
 
 
 
--  
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/

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl
http://www.desireestokkel-nl.net/


30-6-2018 Gmail - ENZA zaden maakt juridische fout Fwd: Officiele brief aan VN over Moord georganiseerd door FemkeHalsema. Fwd: VN-FI…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=aBRoveAqDuA.nl.&cbl=gmail_fe_180624.14_p1&view=pt&search=sent&th=1644f4331dd798dc&s

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/

https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/

http://www.nieuwswet-newslaw.org/

https://www.mequhi.com 
 
 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
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