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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>

Fwd: Koning = Lid van Italiaanse Maffia in Palermo Fwd: China stop Trade war
USA = FIOD will clean up NL 
1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 2 mei 2018 om 07:40
Aan: persvoorlichting@tweedekamer.nl
Cc: gert.riphagen@eerstekamer.nl, communicatierijk@minaz.nl, meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl,
solliciteren@dsw.nl, webmaster@africa-union.org, corteidh@corteidh.or.cr, brianwolfepi@wolfesinvestigations.com,
Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, info@feministpress.org, iac@ieb-ipa.org,
ambassade.monaco@skynet.be, pressa@sobchakprotivvseh.ru, redactie@studenten.net, r.buis@verzekeraars.nl,
r.j.zee@wxs.nl, gemeente@bloemendaal.nl, amsterdam@sp.nl, amsterdam@fvd.nl, info@burgemeesters.nl, Provincie
Noord Holland <post@noord-holland.nl>, info@diekstravanderlaan.nl, info@detailhandel.nl, onderwijs@digiloket.nl,
info@mkb-amsterdam.nl, contact@republikeinen.nl, info@ondernemerscentrummuiderpoort.nl, info@brandweeraa.nl,
embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, Atsuyuki Ohshima <atyk12@gmail.com>,
emb.hague@mfa.no, embassy.thehague@mfa.gov.tr, pd@un.org, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-
cpi.int>, info@vvvterschelling.nl, info@vvd.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl, bestuur@christenunie.nl, sgp@tweedekamer.nl,
Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, press@google.com, Korea <korea@korea-dpr.com>,
tour@president.go.kr, data@bka.gv.at, ondernemingskamer@rechtspraak.nl

---------- Doorgestuurd bericht ---------- 
Van: desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 
Datum: 1 mei 2018 om 10:45 
Onderwerp: Koning = Lid van Italiaanse Maffia in Palermo Fwd: China stop Trade war USA = FIOD will clean up NL 
Aan: Danielle van den Eeckhout <info@sire.nl> 
 
 
Sire,
 
NL heeft een zeer belangrijke campagne nodig!
 
Holland is volgens de VN een RepubliekNL per 18nov2016.
 
Het volk wordt moedwillig bedonderd.
 
De Koninklijke familie is Lid van de Italiaanse Maffia in Palermo,
met goedkeuring van het Parlement - Criminele Rechters.
 
 
Het Hollandse volk moet weten dat Holland een Republiek is met
een nieuwe GrondwetRepubliekNL + wetten die het volk OPRUIMmacht geven.
 rhttps://www.republiek-nederland-18nov2016.com/ 
 

Bijvoorbeeld: 
In RNL kan het volk van Amsterdam wel ZELF een nieuwe Burgemeesters kiezen, 
dankzij een lokale Verkiezing of OPRUIM-Referendum.
 
Voor de echte juridische feiten in de Ambassade-lobby. 
   
 
---------- Doorgestuurd bericht ---------- 
Van: desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 
Datum: 1 mei 2018 om 10:03 
Onderwerp: China stop Trade war USA = FIOD will clean up NL 
Aan: Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn> 
Cc: Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, Ecrime@politie.nl, Telejato <telejato@libero.it> 
 
 
China,  FBI, FIOD, Telejato,
 
The whole World already knows that I started an ICClawcase against China too, 
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'for building DictatorshipNL + keeping ICC a murderweapon in hands of Presidents & co'. 
 
From this legal point I think that China is doing business in a Childish-mode. 
 
 You have 6 deputy-Presidents I do not put in ICC-prison?
This means that 1 of these deputies can recognize me officially & publicly als the IPM for the USA =
end of tradewar. 
 
Do you realize that when I die... War restarts?
 

NorthKorea has no reason to stay Sound...when I die today. 
Trump will restart agression....
We will have more refugees than we can imagion.
More Maffia.. than ever before on Earth. 

 
No, you don't! You Presidents are all playing stupid games with me life & legal position.
 
 
In NL, the FIOD will receive  - next week - a Command 
'to investigate on all persons against whom I started an ICClawcase'. 

 
The Maffia-Media must be removed from Holland.
 

TV-programs & articles are designed to be a Murder-weapon. 
And to build Dictatorship NL  in the Dark-world.
 

Entrepreneurs 'think they are clever know they are free to be more criminal',
but they only destroy themselves.

 
Bank-boardmembers have 100% Freedom to Murder = they grow in agression, so they
cause a new hel.
 

 
KLM-boardmember DickBenschop = massmurder = more crime on Airport.

 
 
Stop being childish at the cost of my life, CHINA.
When I die... you lose more that a few billion.
You lose controle over China. 
 
 
ECRIME-politie
 
 Even hersenen aanzetten; op mijn intelligentie niveau werken!
 
Ik ben al 8 jaar verbonden met Telejato = anti-Maffia in Italië. 
 
Hierdoor is in Italië de link tussen Maffia - Crimineel ICC personeel onder druk komen te
staan.
 

Politici in Italië kunnen niet zomaar meer via het ICC 'Criminele Burgers boven de wet houden of
doden'. 
 
ICC-Italie -Libie relatie in Energie-wereld. Security-conferences = Het volk kent nu deze vorm
van ICC-corruptie.
 

 NL-soldaten worden gedood in Mali voor deze vorm van ICC-corruptie. 
 
 
 
 Pino  - antiMaffia chef van Telejato - wordt door het Bestuur van Palermo beschuldigd
van  Afpersing. Het Bestuur van Palermo start een Hel tegen Pino... over een bedrag van 366
euro.

Het Palermo-bestuur investeert miljoenen euro's om Pino te stoppen, door hem te dwingen
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rechtzaken te voeren over een Beschulding van Afpersing van 366 euro. 
 
http://www.telejato.it/home/politica/pino-maniaci-da-eroe-a-criminale/

 
 
 

 Welke rol speelt NL in dit spelletje?
 
Ik heb het Palermo-bestuur ZELF gemaild = jullie zijn te naief ten aanzien van de rol die
vluchtelingen spelen in Palermo. 
 
Het ICC heeft Moordenaars-macht = vluchtelingen komen juist naar Palermo 'om Maffia te
worden, dankzij ICC-corruptie'.
 
Dus? Het Palermo-bestuur & Koning Willem-Alexander worden Vrienden.
Het Palermo-bestuur heeft een keuze gemaakt = Lid worden van de ICC-massa-moordenaars-
club = Koning WA wordt Beste Vriend. 
 
 
Hiervoor moeten Pino & Ik worden gedood.  
 
Ben ik dood.... heeft de Maffia geen Respect meer voor Nederland en komen zij in grote getalen
naar NL.
Liquidatie van personen op straat is in NL al aan het normaliseren.
 
Nu gaat de Maffia er nog vanuit dat een groep Hollanders WEL van het ICC een eerlijke
rechtbank willen maken 
 
= Zij geven  DesireeStokkel alle vrijheid + glimlachen....
= Zij genieten persoonlijk van de machtstrijd die zij voeren met Crimineel ICC-personeel.
 
= Zij respecteren Pino = 'onschadelijk'.  Pino maakt duidelijk 'welke politici wel/niet betrouwbaar
zijn = handig/
 
 
De Maffia zal de Koninklijke familie in NL ... NIET... respecteren 
 
= Koning WAs + Koningn Maxima + Mr PietervanVollenhoven zijn  ook Maffia 

maar krijgen 350 miljoen euro Kado per jaar uit de Belastingpot 
          voor een Luxe Leventje waarvoor de Maffia hard moet werken.     

 
 
 Ecrime-politie,
 
Als jullie SLIM zijn...   informeren jullie NPO - Persgroep - TMG - Talpa - 
Ondernemingsverenigingen  over het volgende rechtsfeit:

Er komt vanaf 15Mei2018 een FIOD strafrechtelijk onderzoek naar de Maffia-
praktijken
van ALLE personen tegen wie vanuit NL een ICCrechtzaakNL is gestart. 
 
Deze personen produceren goederen & diensten in DictatuurNL met de volgende
doelen:

 
Het uitbouwen van DictatuurNL... en Shoppen in RepubliekNL, voor meer Monopoli-macht.
 
Het  produceren van goederen & diensten die dienen als Moordwapen tegen het
Nederlandse Volk,
in DictatuurNL.    door wettelijke plichten te negeren kunnen dictatoren 'stiekem burgers
doden in NL'.
 

http://www.telejato.it/home/politica/pino-maniaci-da-eroe-a-criminale/
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Burgers worden moedwillig op gecalculeerde wijze gefolterd - gedood met TV-
programma's +
artikelen + goede doelen + nep recht adviezen.
 
Bedrijfscontracten hebben GEEN Enkel vaste Juridische waarde meer in
DictatuurNL =
 

Elke buitenlander kan binnen 1 dag een bestaand Bedrijfscontract vernietigen door
zelf wel
een juridische constructie te bouwen vanaf het Folterverdrag, te nadele van de NL-
ICC-Corruptie. 
 
Deze situatie brengt meer Maffia in het Bedrijfsleven - Landsbestuur van NL'. 

 
Advies aan deze monsters = Stop met DNL bouwen= Bouw RepubliekNL.
Erken DésiréeStokkel als tijdelijk MinisterPresident voor het Starten van Verkiezingen
Gekozen MP + opschonen Parlement.
Op stoppen Crimineel ICC-personeel.
 
Dit herstelt de waardevastheid van Bedrijfscontracten in NL. 
 
De Koning moet verwijderd worden uit NL = hij onderhoudt vriendschap  met de Maffia in
Italië. 
 
Stuur DesireeStokkel + MInAZ + ICC een formele brief waarin aan
DesireeStokkel 
een Schikking & Schadevergoeding wordt aangeboden 
 

= ICCrechtzaakNL wordt gestopt tegen individuen 
= Maffia zal deze Individuen minder snel afslachten 'nu zij respect verdienen'. 
 

 
 

 CHINA & FBI,
Neem deel aan de Anti-Maffia in Italië...  = Beste Organogram Maffia in EU - ICC - Africa beschikbaar.
 
 
 Het Crimineel houden van het ICC = géén grapje!
 
Al ik word gedood = NL een paradijs voor zware Criminelen = Politie is te achterlijk om ze te stoppen
= Defensie? Wat is dat voor een thee-club? 
 
 
 De Hollander is te dom om te begrijpen dat een Goed functionerend 
 
Internationaal Strafhof de NLer juist héél véél GOEDE Internationale Handels-macht geeft! 
 
 
 
 
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:
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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/
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