
28-7-2018 Gmail - Ombudsman Amsterdam = ZELF oorzaak probleem = steunt FemkeHalsema bij Moord

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=sg8r68vkG-A.nl.&cbl=gmail_fe_180724.14_p4&view=pt&search=sent&th=164dfe9… 1/2

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

Ombudsman Amsterdam = ZELF oorzaak probleem = steunt FemkeHalsema bij Moord 
1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 28 juli 2018 om 10:02
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: info@ombudsmanmetropool.nl, info@lcr-suwi.nl, iac@ieb-ipa.org, communicatierijk@minaz.nl,
woordvoering@knp.politie.nl, info@nza.nl, info@wijzijnproud.nl, sjoerd@puurflow.nl, info@brandweeraa.nl,
info@ambulancezorg.nl, info@jeugdzorgnederland.nl, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>,
hadgen@had.gov.hk, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, emb.hague@mfa.no, embacuba@xs4all.nl,
emb.lahaya@maec.es, contact@republikeinen.nl, contact@robotics-openletter.eu, Contact <contact@business-
humanrights.org>, consular_epbaj@mrecic.gov.ar, conchicago@sre.gob.mx, contact@anp.nl, knaw@knaw.nl,
info@mensenrechten.be, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, info@njr.nl, bureau@nationaleombudsman.nl,
Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, visa_leg@iranianembassy.nl, Korea <korea@korea-
dpr.com>, Stop the War Coalition <info@shetland.gov.uk>, editor@jordantimes.com, Stop the War Coalition
<editor@irishpost.co.uk>, Stop the War Coalition <newsdesk@salisburyjournal.co.uk>, newsmanager@foxnews.com,
news@thelocal.se, receptie@richardkorver.nl, info@diekstravanderlaan.nl, amsterdam@om.nl, Follow the Money
<info@ftm.nl>, info@sleepwet.nl, info@mkb-amsterdam.nl, e.thomas@tdnl.nl, info@mv-advocaten.nl, Werkenbij
Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, werkgeverslijn@awvn.nl

FIOD, Ambassades, 
 
 
In Dagblad trouw staat een Artikel over Crimineel Amsterdam;
een interview gegeven door de Ombudsman van Amsterdam. 
 
https://www.trouw.nl/samenleving/ombudsman-slaat-alarm-het-centrum-van-amsterdam-is-s-nachts-een-wetteloze-
jungle-~a939a839/ 
 
Deze Ombudsman is ZELF de oorzaak van het probleem.
 
Hij heeft de keuze gemaakt om de nieuwe Burgemeester Femke Halsema 
de vrijheid te geven om burgemeester te zijn, terwijl zij mensen laat doden 
via de Rechtspraak - Internationaal Strafhof - Parlement - Koningshuis corruptie. 
 
Amsterdamse Ondernemers - Organisaties... WILLEN ook dat Amsterdam een 
criminele jungle is. 
 
Zolang deze Ombudsman - Halsema - ICCrechtzaakNL open zijn...
en Holland een groeiende Dictatuur is met 'Domme Politie -agenten die 
Korpsleider ErikAkerboom steunen bij corruptie & moord', blijft Amsterdam hel. 
 
De enige oplossing is het Opruimen van Corruptie bij de Rechtspraak + 
Koningshuis eruit + opschonen van alle Personen tegen wie een ICCrechtzaakNL
is gestart + Arbitragerechtbank-mentaliteit in heel 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.

 

https://www.trouw.nl/samenleving/ombudsman-slaat-alarm-het-centrum-van-amsterdam-is-s-nachts-een-wetteloze-jungle-~a939a839/
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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/

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