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Onderwerp:D66 Burgemeester ElbertRoest steunt Moord Markrutte Soldaten burgers Expats ICC

-UNSG Fwd: FBI CNBC

Datum:Sun, 22 Oct 2017 08:07:03 +0200

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

Aan:washington.field@ic.fbi.gov

CC:fsb@fsb.ru, ambassade.monaco@skynet.be, cnbctips@nbcuni.com,

info@defensiebond.nl, info@werkenbijdefensie.nl, woordvoering@knp.politie.nl,

polizeioeffentlichkeitsarbeit@polizei.hamburg.de, info@ottawapolice.ca,

gemeente@bloemendaal.nl, griffie@bloemendaal.nl, griffie@denhaag.nl,

info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, vng-international@vng.nl,

meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl, persdienst@cbs.nl,

ircthehague@state.gov, info@zeehaven.nl, bpc@beverwijkwinkelstad.nl,

info@ondernemersspaarndam.nl, info@haarlembusinessplaza.nl, post@noord-

holland.nl, raad@rvdj.nl, info@ftm.nl, privacy@tmg.nl, info@persgroep.nl

FBI & Co,

De burgemeester van Rijk Bloemendaal  Elbert Roest foltert - doodt graag

'Simpele burgers', zoals Nederlandse Soldaten in het buitenland - Expats - de Slaaf m/f.

In goed overleg met de Advocatuur - Rechtspraak - Parlement - Koningshuis -

Onderwijs. 

En, de ommandanten van Defensie + Korpsleiding Politie.

Afgelopen maand hebben Burgemeester ElbertRoest + CDS Robbauer

+ Korpsleider ErikAkerboom... bepaalt:'Wij blijven DesireeStokkel met haar

ICC-rechtzaak tegen NL negeren.... voor het starten van RutteIII;

een genocide-parlement... dat ons steunt bi corruptie & moord.

Burgemeester ElbertRoest heeft een zeer zware verantwoordelijkheid

ten aanzien van de nationale veiligheid in NL.

Maar, nu NL wordt bestuurd door een Elite-moordenaarsclub die zichzelf

overeind houdt dankzij de corruptie binnen het Internationaal Strafhof.....

heeft de Burgemeester geen haast bij het beschermen van Soldaten op Missie.

Rijk Bloemendaal is een smeltkroes + broedhuis voor corruptie tussen

Rechtspraak - Gemeente - Provincie.

Bij de Rechtbank Haarlem laten rechters tijdens rechtzaken duidelijk weten

dat zij partijdig zijn aan het bestuur van Rijk Bloemendaal.

De ICC-rechtzaak tegen NL is ontstaan in Bloemendaal, vanaf februari2002.

Al 15 jaar lang hebben wij de ene na de andere burgemeester in dit Maffia-dorp

... die regelt dat burgers Slaaf m/v zijn in de bureaucratie.

Ik ben zo'n Slaaf.

Om niet vermoordt te worden door ambtenaren van Stadhuis Bloemendaal

moest ik wel een ICC-rechtzaak starten.

Door de Haagse lobby - via Clingendael + Onderzoeksraad voor Veiligheid ...

ben ik met grote kracht het ICC in geschoven. Voor de Lol.

Professoren worden rijk dankzij het schrijven van boeken.

En zij wilde boeken over mij schrijven.

Zij hebben de Duivelse ICC-lobby groots uitgebouwd - internationaal -.

Nu wanen zij zichzelf zo oppermachtig dat zij een Ministerie Rechtsbescherming

Rutte III genocide-parlement kunnen openen, voor bescherming van de

Hollandse Elite, wereldwijd.
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Burgemeester Bloemendaal weigeren de ICC-rechtzaak tegen NL te stoppen

met een Schikking & Schadevergoeding voor mij.

Mensen.... hierdoor zijn de Mali-soldaten .... en vele andere soldaten ...

gewond geraakt & gedood tijdens Missies,  de afgelopen 10 jaar.

De ICC-lobby wordt moedwillig gaande gehouden om het voor de Defensie-top

mogelijk te maken oorlogen / terrorisme / vredesmissies te starten.... en te bewijzen

dat Holland een Rechtstaat is... bij de EU - VN - Veiligheidsconferenties.

Ook afgelopen maand bewijst onze verse D66 Burgemeester ElbertRoest,

dat hij vrolijk verdergaat met het in levensgevaar brengen van Hollanders in het

buitenland.  LTONederland doet dit ook; NL boeren in Afrika worden afgeslacht.

Dus, waarvoor zouden VNG - Burgemeestersgenootschap - Wethoudersvereniging

e.a. wel stoppen met het de dood insturen van Burgers!?

Woedende ICC - slachtoffers

Ik ben niet het enige slachtoffer binnen witwas-praktijk Internationaal Strafhof;

we de intelligentste.

Het is normaal geworden dat de Wereld ziet & weet dat alle Presidenten - CEOs - criminelen

via het ICC hun corruptie laten witwassen en moorden laten uitvoeren.

Hierdoor groeit er momenteel een nieuwe terrorrisme-cel, onder leiding van de kinderen

van Grote Terroristen die inmiddels zijn gedood op het slachtveld.

Niemand mag dit hardop zeggen; Genocide-parlement Rutte III moet aan de macht.

Hiervoor mogen Hollanders in het buitenland in groot levensgevaar gebracht worden.

De Ambassadeurs in NL steunen immers het criminele ICC - Hollandse Parlement -

Koningshuis.

Deze lobby kent de Geheime Dubbele constructies die het mogelijk maken om Stiekem

mensen te doden.  Zelfs nu Hollandse bedrijven zich suf betalen in het buitenland.....

en zware juridische procedures moeten uitvoeren.... in het kader van wederzijds getreiter;

mogelijk door de ICC-corruptie binnen de EU- VN.

Defensie-top

Defensie-personeel woont ook in Rijk Bloemendaal.

Hoger Politie-personeel ook.

Ik heb nog nooit een FBI-agent in vol uniform hier gezien; dit uniform mogen

zij niet dragen als zij niet in dienst zijn in NL?

Wie bepaalt dit? Ik.

InterimMinisterPresident Nederland + Verenigde Staten Amerika.

Wat kan ik doen?

Via het buitenland ALLE besturen van NL klemzetten met een Financieel Onderzoek

naar hun functioneren, voor behoud van de nationale veiligheid in het buitenland.

Het lijkt mij verstandig dat de FBI haar Haagse hoofdkantoor verhuist naar Rijk Bloemendaal.

Onder Rutte III is de taak van de nieuwe D66 Burgemeester ElbertRoest reuze spannend;

zorgen dat Alle Besturen van Nederland de Dictatuur NL blijven steunen.
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Plus, alle Individuen die het lef hebben te stellen 'ik kan zo niet leven', af te slachten

via de Rechtspraak. En, hen laten te doden door Wilden in het buitenland.

Dit geldt ook voor Hollandse soldaten, op Missie. Een keertje 'Sorry' zeggen,

in naam van Rutte & co.... plus een paar politici degraderen.... en het

Ministerie Rechtsbescherming regelt de rest.

Te weten:

'De Statistieken bijwerken. Massamoord valt onder Ongelukken - Zelfdoding -

Medisch missers - Marketing'.

DesireeStokkel

_________________________________________________________________________________

CNBC, TheProfit, FBI,

https://www.youtube.com/watch?v=vLdlZIJg9r0

The new Ministry for LegalProtection = 100% murderweapon in hands of the Elite,

who still assume that they are free to murder via the ICC - ICJ - EU - UNSG lobby.

All Foreign Investors will NOT be sure if their investment is safe;

all investments will run via the Ministry of Legalprotection. Via lobby.

The civil war intensified by the Rutte III parliament,   results in the fact that the

Lower personnel in an organisation turns against their own  Boardmembers.

All Boardmembers of all organisations have a Carte Blanche for murder on

Dutch nationals - Foreigners, organized via ICC - UNSG - EU.

'You don't know who your friend or enemy is, anymore'.

You can't trust: Judges - Lawyers - Professors - Municipal - District council -

Boardmembers in all sectors.

I will restart the ICC-lawcase against the Rutte III parliament.

This will protect me in warzone; I prove that I  have not become a member of this evil

club.

I don't want Foreign Investors to put money in Holland at the moment;

first the criminal method of work of ICC-personnel must be clear to the people.

I think that ICC-personnel is involved in crime in the USA...

UNSG - EU  want more wars.

Stay away from Holland.

Untill the day I have my formal InterimPrimeMinister labourcontract and I can call for New

Elections.

After that day your Foreign Investments will be profitable again.
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All decisions made must be anchored in the Torture-treaty.

www.desireestokkel-nl.net
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