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

Onderwerp:Politie Zandvoort Fwd: ICC has NL-woman tortured by Police on 26oct2016

Datum:Thu, 20 Oct 2016 15:34:39 +0200

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

Aan:mediadesk.noord-holland@politie.nl, woordvoering@knp.politie.nl

Politie Zandvoort,

U bent schuldig aan het folteren van mijn lichaam;

uw uitnodiging voor 'een verhoor als verdachte van een belediging in Arnhem op 28juni2016'
bewijst dit.

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen de Politie Kennemerland + voormalig Korpschef G.Bouman,

door mij gestart. U heeft geen enkele bevoegdheid in mijn leven en dossier.

U heeft wel de wettelijk plicht te bewijzen dat u mijn ICC-dossier heeft gelezen en dat u zichzelf

distantieert van alle personen tegen wie ik een ICC-rechtzaak ben gestart.

Het dossier - vond - en vindu op www.desireestokkel-nl.net.

Deze website kent u natuurlijk, omdat ' u mij als verdacht van belediging ziet'.

Nieuw op mijn site zijn  nu de Brief van de Politie Zandvoort + een PDF met emails van mij aan de

woordvoerding@knp.politie.nl + Brief aan de Secretaris Generaal van de VN AntonioGuterres.

Deze brief is ook gericht aan het ICC, MinAz, President van de Phillipijnen die ook door het

ICC zal worden vermoord.

Ik vraag mijzelf wel af 'welke politie-agent zo dom is zich door de ICC-lobby te laten gebruiken

voor het folteren van mijn lichaam... met als doel mij te doden'.

Bestudeer dossiers en schrijf intelligente brieven.

DesireeStokkel

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

Onderwerp:ICC has NL-woman tortured by Police on 26oct2016
Datum:Thu, 20 Oct 2016 13:06:47 +0200

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

Aan:woordvoering@knp.politie.nl, p.huijts@minaz.nl, gemeente@bloemendaal.nl, Noelle van Twisk <NvanTwisk@heemstede.nl>,

otp.informationdesk@icc-cpi.int, info@vandergoen.nl, info@sapadvocaten.nl, antoinette.collignon@legaltree.nl, info@mv-

advocaten.nl, fsb@fsb.ru, washington.field@ic.fbi.gov, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch,

kapo@kapo.ee, post@pst.politiet.no, op@president.gov.ph, info@hg.mofa.go.jp, gremb.hag@mfa.gr, pm@pm.gov.pt,

ambassade.monaco@skynet.be, info@ethiopianembassy.be, Stop the War Coalition <office@stopwar.org.uk>, haaamb@um.dk,

embassy.haag@mfa.ee, ambassaden.haag@gov.se, haestirettur@haestirettur.is, ceu@gov.scot, SupremeCourt@courts.ie,

enquiries@scotcourts.gov.uk, hague@embassy.mzv.cz, press.release@china.org.cn, foreign.legalization@mfa.gov.eg,

voorlichting@rechtspraak.nl, helpdesk@advocatenorde.nl, austemb_thehague@dfat.gov.au, Hague.Info@mfat.govt.nz,

correo@presidencia.gob.bo, presidente@pec.governo.it, telejato@libero.it, hagueembassy@mfa.gov.cy, ZKanku@justice.gov.za,

emb.lahaya@maec.es, hague@embassy.mzv.cz, lsvb@lsvb.nl, info@kennispleingehandicaptensector.nl, info@kenniscentrum-

kjp.nl, info@mijnkinderarts.nl, huiselijkgeweld@movisie.nl, emb.angola.nl@gmail.com, lahaye.amb@mae.etat.lu,

embassy.netherlands@mfa.gov.lv, info@usinvest.ee, info@njr.nl, info@kuwaitembassy.nl, nlemb@mofa.gov.sa,
hello@scottishhumanrights.com, dccbanditismo@pj.pt, editor@geotimes.ge, editor@gulf-times.com, editor@baltictimes.com,

editor@jordantimes.com, editor@libyaherald.com, executive-editor@nytimes.com, editor@jordannews.com, editor@cdn-

hr-reporter.ca, editor@dailytimes.com.pk, editor@ngonewsafrica.org, BBCWorldPressOffice@bbc.co.uk, editor@ips.org,

editor@lithuaniatribune.com, editor@pressnet.or.jp, editor@qatar-tribune.com, newseditor@independent.co.uk,

webeditor@timesofoman.com, editor@saharareporters.com, news@thelocal.se, news@heraldsun.com.au, news@elta.lt,

pta.newsdesk@inl.co.za, news@kyivpost.com, feed-back@kyodonews.jp, cnanews@mail.cna.com.tw, mediateur@lemonde.fr,

mediainfo-uk@peta.org, media.helpline@austrade.gov.au, media@malaysiaairlines.com, MEL@iaea.org, jotimes@jpf.com.jo,

corteidh@corteidh.or.cr, supremecourt@nic.in, webmaster@indianembassy.nl, unworks@un.org, unitkom@indonesia.nl,

Hague.Info@mfat.govt.nz, humanrights@gov.ab.ca, info@ottawapolice.ca, hagueconsular@dirco.gov.za, info@arubahuis.nl,

buvo@aruba.gov.aw

Portugal UNSG AntonioGuterres, Phillipine Resident RodrigoDuterte, ICC, MinAz Dictator Markrutte,

Tomorrow you will receive my ICC-file by mail.
With the evidence that ICC-personnel has me tortured - murdered - by the NL police;

of course approved of by all persons against whom I started an ICClawcase over the past 9 years.

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

/unsg.antonioguterres.icc.personnel.torture.murder.individual.victims.phillipines.duterte.20okt2016.pdf

On my website also an list of emails from 20 oct 2016 -- 24june2016.

These email prove the lobby behind ICC... and the way persons fail to conduct the Constitution - UNtreaty - HUmanright treaties - Statute of

Rome.

ICC prosecutor FatouBensouda + ICC President  + ICC judges  + ICC administrative personnel belongs in ICC-prison

for warcrimes.

DesireeStokkel

______________________________________________________________________________________________________________

Politie ErikAkerboom, Bloemendaal Burgemeester BerntSchneiders en mw N.vanTwisk,
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Dictator Markrutte, ICC FatouBensoude, MH17,   UNSG AntonioGuterres,  FSB, FBI, secretservices, Embassies,

Korpsleider ErikAkerboom,

Tot op heden ben ik tegen u nog geen ICC-rechtzaak gestart; u ontvangt zeer regelmatig emails van mij inzake dit dossier.

U heeft niet aangegeven dat u bereidt bent om juridisch correc te werken.

Vandaag heb ik van de Politiek Kennemerland - Zandvoort - een oproep tot verhoor inzake Belediging in Arnhem ontvangen.

In de bijlage de PDF met de brief van de Politie.  Kenmerk: PL1100-2016224442-1. Datum: 17oktober2016.

Ik moet woensdag 26okt2016 om 10.00 uur voor een verhoor aanwezig zijn

op het Politiebureau Zandvoort, Hogeweg 37, 2042 GD Zandvoort.

Beetje vreemd, vind u zelf ook niet!?

Ik woon in Bloemendaal; 5 andere politiebureau's zijn dichter bij mijn huis gelokaliseerd,

inclusief het Hoofdbureau Koudenhorn Haarlem.

Ik ben verdachte van belediging. Onduidelijk is 'wie zich beledigt voelt...over wat'.

De belediging  heeft plaatsgevonden op 28 juni 2016 in Arnhem.

Ik weet niet wat er op 28juni2016 in Arnhem is gebeurd, omdat ik daar niet aanwezig was.

Het is niet de eerste keer dat ik deze vorm van folteren over mij uitgestort krijg:

Een idioot verzint een verhaal om mij te laten folteren door de politie.

Naa aanleiding van mijn dossiers op mijn websites.

Idioot,  omdat elk persoon dankzij mijn websites zelf juridisch correct kan vaststellen

'dat geen enkele politie-agent enige macht heeft in mijn leven, doordat ik tegen

de corruptie Rechtspraak - Politiek - Parlement - Koningshuis - Politie een Internationaal Strafhof

rechtzaak ben gestart. Een noodzakelijke rechtzaak nu ik als Nederlandse vrouw geen enkel

Grondrecht of Mensenrechten meer heb'.

Deze uitnodiging voor een verhoor, impliceert dus dat een burger & politie-agent samen

illigaal handelen om nieuwe rechtsfeiten binnen mijn dossier van de ICC-rechtzaak tegen

Nederland te versterken.

Ik wil niet gefolterd worden; ik wil een schikking & schadevergoeding zodat de ICC-rechtzaak

tegen NL kan worden afgesloten... en Holland een rechtstaat bewijst te zijn.

Ook wil ik dat het folteren - doden van mede-burgers .... - mogelijk door de liegen over mijn dossier

in de media - ... stopt. Ik wil dat het MH17 dossier - dat ook via mijn dossier loopt - zo spoedig mogelijk

juridisch correct wordt afgelsoten.

Korpsleider ErikAkerboom,

u bent nu wettelijk verplicht deze geldverspilling - corruptie - folter -en moordpraktijken te stoppen.

Dictator Markrutte wil een IS-burgeroorlog in Europa, evenals ICC dit wil.

Deze email publiceer ik op www.desireestokkel-nl.net + de PDF met de brief van de politie.

With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal
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http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

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

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf

Ik heb recht op het Interim Arbeidscontract van de Minister-President.

Ik bewijs via het Internationaal Strafhof:

Rechtspraak helpt Politici - Koning - Advocaten - Professoren - Lobbyisten bij het stiekem folteren & doden van Burgers in NL.

2014: Koning en Kiesraad bewijzen dat zij deze praktijken in stand willen houden.

2014: ICC-rechtszaak tegen NL uit 2007 aangevuld met ICC-rechtszaak tegen alle Parlementsleden - Lobbyisten.

Deze club Elite-moordenaars heeft moedwillig de MH17-mensen gedood.... via Machtsmisbruik in mijn dossier.
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