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

Onderwerp:ACM helpt Markrutte bij Moord Incasso leugens Grondwet Fwd: NIBUD - NVVK - PORAAD vermoorden mensen

voor Markrutte

Datum:Tue, 17 Oct 2017 11:50:10 +0200

Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>

Aan:info@sleepwet.nl, redactie@tweakers.net, info@anvr.nl, info@vvvameland.nl, rvd.pers.kh@minaz.nl,

hendriks@richardkorver.nl, info@teurlingsellens.nl, info@sapadvocaten.nl, info@nvsa.nl, knoops-advocaten

<office@knoops.info>, info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl,

info@DNB.nl, info@nbvn.nl, info@nvvk.eu, j.vangog@nvvp.net, meldpunt@igz.nl, DSW Zorgverzekeraar

<info@dsw.nl>, info@mendelcollege.nl, Stichting leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>,

Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, queenie@centrumpersoneelsvoorziening.nl, info@ltonoord.nl,

info@eerlijkwinkelen.nl, onderwijs@digiloket.nl, woordvoering@knp.politie.nl, ibb@politiebond.nl,

info@defensiebond.nl, service@milieudefensie.nl, info@werkenbijdefensie.nl,

antoinette.collignon@legaltree.nl, info@vandergoen.nl, rtlnieuws@rtl.nl, apeldoorn@vanbruggen.nl,

ooggetuige@nos.nl, info@ftm.nl, communicatie@fier.nl, anita@stoploverboys.nu, info@mariestopes.org.et,

webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl, austemb_thehague@dfat.gov.au,

Hague.Info@mfat.govt.nz, gremb.hag@mfa.gr, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb.lahaya@maec.es,

pm@pm.gov.pt, hague@embassy.mzv.cz, consulate.hga@mfa.gov.hu, hagueembassy@mfa.gov.cy,

maltaembassy.thehague@gov.mt, info@koptischekerkeindhoven.nl, haaamb@um.dk, rpch@politi.dk, Loket

Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>, k.vaneerde@minocw.nl, press@princes-trust.org.uk,

mayor@london.gov.uk, ceu@gov.scot, hello@scottishhumanrights.com, info@shetland.gov.uk,

SupremeCourt@courts.ie, info@socialentrepreneurs.ie, press.office@djei.ie, nlemb@mofa.gov.sa,

washington.field@ic.fbi.gov, post@pst.politiet.no, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,

archivio.denhaag@esteri.it, telejato@libero.it, washington.field@ic.fbi.gov, fsb@fsb.ru,

pr_dept@sputniknews.com, ask@kommersantuk.com, ambalg3@ziggo.nl, valse-email@fraudehelpdesk.nl,

phishing@ziggo.nl, ambassade.monaco@skynet.be, embassy@uzbekistan.be, emb_nl@mfa.gov.ua,

haga@mfa.md, brussels.mn.embassy@telenet.be, vnembassy.nl@mofa.gov.vn, Embassy.Hague@mfa.bg,

hague@embassy.mzv.cz, provincie@zeeland.nl, ondernemers@ondernemersinbedrijf.nl, info@zeehaven.nl,

info@ondernemendschagen.nl, info@detailhandel.nl, info@banktencate.nl, katrien.stragier@favv.be,

arnold.karskens@skynet.be, mediateur@lemonde.fr, Fabrice.Arfi@mediapart.fr,

CONTACT@THEBLACKSEA.EU, otp.informationdesk@icc-cpi.int, info@barcelonaturisme.com, fox@fox-it.com,

info@veb.net, dvdriet@cov.nl, info@devegetarischeslager.nl, pers@ah.nl, info@khn.nl, persinfo@heineken.nl,

media-nl@shell.com, mediarelations@klm.com, infocentre@eurocontrol.int, corpcomms@iata.org,

info@schokkend-groningen.nl, obs.PantaRhei@Opmaat-scholen.nl, bakker@vereniginghogescholen.nl,

info@windesheimflevoland.nl, knaw@knaw.nl, cnbctips@nbcuni.com, editor@gulf-times.com,

editor@jordantimes.com, executive-editor@nytimes.com, editor@geotimes.ge, editor@baltictimes.com,

editor@libyaherald.com, scoop@huffingtonpost.com, news@thelocal.se, haveyoursay@bbc.co.uk,

NickClegg@sheffieldhallam.org.uk, leader@labour.org.uk, info@labour.ie, bundespraesident@bpra.bund.de,

info@mehr-demokratie.de, haga@mae.ro, embjapan@lx.mofa.go.jp, business@washpost.com,

contact@business-humanrights.org, Stop the War Coalition <office@stopwar.org.uk>,

corteidh@corteidh.or.cr, hijos@hijos-capital.org.ar, chinaemb_nl@mfa.gov.cn,

thaiembassy.thehague@gmail.com, bidpen@indonesia.nl, embacuba@xs4all.nl, info@canada.nl,

hbc.communications@hbc.com, corporate.press@marks-and-spencer.com, info@primamedia.ru, Randstad

Holding Corporate Communications <corporate.communications@randstadholding.com>,

G.Remmelts@Natuurmonumenten.nl, post@rijnland.net, info@energie-nederland.nl, natodoc@hq.nato.int,

letterbox@dailystar.com.lb, ipafrance@ipafrance.org, kapo@kapo.ee, embassy.netherlands@mfa.gov.lv,

lahaye.amb@mae.etat.lu, kanceliarija@president.lt, Redactie AD.nl <internet@ad.nl>, hadgen@had.gov.hk,

media@aclu.org, embassy.thehague@mfa.gov.tr, pr@bol.com, info@vandergoen.nl

ACM,

https://www.youtube.com/watch?v=H4yo79UuIJs&feature=youtu.be

ACM  helpt Markrutte bij moord op burgers. 

Incasso -rechtspositie van burgers = leugen.

ACM liegt over de Rechtspositie van de burger in Nederland.

ACM bewijst aan mij dat zij weigeren aan het volk te bewijzen dat NL een dictatuur is.

Er ligt tegen NL een ICC-rechtzaak vanaf mei2007.

Het parlement - koning - rechtbanken bepalen samen Wie in NL rechtenloos moeten zijn en Wie gedood moeten worden.

Koning WA heeft in juni2014 bewezen dat hij weigert de Rechtstaat NL voor alle burgers te waarborgen. Hij gaat de

gevangenis van het ICC in.

NL is een Republiek vanaf 18nov2016, met een nieuwe Grondwet Republiek NL. Ik ben de enige Echte MinisterPresident in

NL.

In de Grondwet Republiek NL staat geregeld dat burgers die in diepe schulden zitten deze 1 maal kunnen omzetten in een

Taakstraf via de Arbitrage-rechtbank.

De Grondwet Republiek NL zorgt er ook voor dat burgers minder snel in schulden komen en niet gefolterd kunnen worden

door Incassobureaus.
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ACM kiest er dus willens en wetens voor om een gewelddadige samenleving te bouwen... voor het luxe leventje ben

Bestuurders.

NVVK - Schuldhulpverlening - DNB e.a. willen ook burgers blijven folteren - doden. 

DesireeStokkel

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

Onderwerp:NIBUD - NVVK - PORAAD vermoorden mensen voor Markrutte Fwd: Bolcom DanielRopers vermoordt klanten

voor Markrutte = SpringerNature

Datum:Sun, 15 Oct 2017 11:23:35 +0200

Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>

Aan:

NIBUD - NVVK - PORAAD,

NIBUD - GerjokeWilmink -,  NVVK - MarcoFlorijn - e.a. organisaties 

steunen Markrutte bij het organiseren van Moord op burgers.

Zij kiezen er voor om juridisch bewijs te misbruiken ten gunste

van zichzelf en ten nadele van het volk.

The Nibud - NVVK - sociale alliante - vakbonden e.a. houden de Dictatuur NL moedwillig in stand,

Zij weten dat er een ICC-rechtzaak ligt tegen Balkenende & co,

Rutte & co - Vakbonden - Thehaguesecuirtydelta lobby... voor het organiseren

van moord op burgers via de bureaucratie.

Zij misbruiken mijn dossier en lichaam voor het vernietigen van burgers in NL, ism met parlement.

Zij weten ook dat Nl vanaf  18nov2016 een Republiek is, geregeld via UNSG guterres.

Er is een nieuwe Grondwet Republiek NL, met nieuwe wetten die de burger de macht

geven de bureaucratie met 30% te verminderen... en meer geld in de portomonnee te regelen.

Nibud - NVVK e.a. organisaties weigeren Markrutte te dwingen af te treden en

de Rechtstaat voor alle burgers te waarborgen.

Dit is een oorlogsmisdaad.

Bestuurders in NL krijgen kado's voor het van de macht houden van Dictatuur NL  - Rutte III -. 

Internationaal werk, bijvoorbeeld.

De Minima en lagere inkomens krijgen WEL een slecht leven onder Rutte III.

Ook mensen met een beetje geld krijgen een slechtere rechtspositie.

Harder vechten voor recht = geld verliezen aan Dictatuur NL... om de Elite in de luxe arbeidscontracten te houden.

______________________________________________________________________________________________--Alle

Docenten - Scholen in NL hebben het afgelopen 1,5 jaar bewezen dat zij Markrutte willen helpen bij Moord op burgers.

Docenten hebben niet het fatsoen om mensenlevens te redden en de corruptie

tussen Markrutte & co  en de Rechtspraak te stoppen, op de lobby Thehaguesecuritydelta.

Dit betekent dat Alle scholen het Parlement - Koning steunen bij moord op rechtenloze burgers.

Het onderwijs is infantiel - crimineel in NL.

NL is per 18nov2016 een Republiek, met een Grondwet en nieuwe Republiekswetten

die de docent - school de macht geven om ZELF de bureaucratie op te schonen.

Docenten - scholen hebben dankzij mij de macht om zelf een nieuwe CAO voor het

Onderwijs te schrijven en door mij te laten ondertekenen;  via UNSG guterres wordt deze CAO rechtsgeldig.

Docenten hebben zelf de macht om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren

en te schuiven met budgetten ten gunste van zichzelf.

Deze juridische procedure weigeren zij te gebruiken.

In Rusland krijgen kinderen vanaf 2009  Rechtenonderwijs op de basisschool.

In Azie is het ICT onderwijs ver ontwikkeld.

In NL, is de criminele dementie in het Onderwijs groeiende.
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DesireeStokkel

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

Onderwerp:Bolcom DanielRopers vermoordt klanten voor Markrutte = SpringerNature

Datum:Sat, 14 Oct 2017 17:56:25 +0200

Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>

Aan:

DanielRopers was co-founder of Bol.com.

Per 1oct2017 he changed jobs = CEO SpringerNature.

He murders his own customers for the ICC_lobby-murdergames.

DanielRopers,

Ik ben geen speelgoed, en zeker niet van monopolisten die van zichzelf massa-moordenaars maken.

Bol.com DanielRopers vermoordt klanten voor Markrutte.

Hij is bereid mij te doden voor Rutte III.

Doel: corruptie tussen parlement - rechtspraak - koningshuis -

thehaguesecuritydelta lobby omzetten in een monopolie voor Bestuurders in NL.

DanielRopers werkt sinds 1okt2017 bij SpringerNature.

Ongetwijfeld gaat hij daar internationaal verder met het vernietigen

van burgers die bewijzen dat NL een Dictatuur is.

Ropers maakt misbruik van het vertrouwen dat ik hem heb gegeven.

NL is vanaf 2juni2014 een Dictatuur; Koning WA helpt parlementsleden

bij het organiseren van moord op burgers.

In de Zorg - Detailhandel - Onderwijs - Horeca - NGOs - enz.

Burgers moeten rechtenloos gemaakt worden, zodat zij slaaf zijn

van de Monopolisten die nu worden aangemaakt.

NL is per 18nov2016 een Republiek met een nieuwe Grondwet die de

burger OPRUIM-macht geeft bij Gemeente - Provincie- Landelijk.

Geregeld via de UNSG guterres, die er via corurptie voor beloond wordt

om mij niet binnen het VN gebouw en voor de camera tot InterimMinisterPresident uit te roepen.

Dit heeft tot gevolg dat vele mensen stiekem worden gedood:

Mh17 = Mali soldaten en nu Annefaber.

Ik ben woest.

De lobby in NL meent mensen te mogen vernietigen via mijn dossier

van de ICC-rechtzaak tegen NL en mijn sociale intelligentie.

Thehaguesecuritydelta lobby wil dat ik word vermoord.

Stom!  Hierdoor krijgen wij meer criminaliteit in NL en worden meer

Hollanders slachtoffer in het buitenland.

Ik ga tegen alle Bedrijfsbestuurders een ICC-rechtzaak starten.

Terroristen - Maffia - Criminelen zullen dit lezen.

Zij zullen mij blijven vertrouwen = ik heb hem beloofd van het ICC een

eerlijke rechtbank te maken die ook Westerse Leiders in de cel zet....

DesireeStokkel

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

Onderwerp:ANVR Chairperson FrankOostdam supports PM Markrutte with murder via ICC-corruption Tourists in danger

for terrorism.

Datum:Sat, 14 Oct 2017 14:26:52 +0200
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Van:desireestokkel <desiree.president@ziggo.nl>

Aan:

ANVR Chairperson FrankOostdam misuses my trust in him.

He misuses my file of the ICC-lawcase against NL:

To murder me ...to the advantage of parliament Rutte III and ICC corruption.

To keep the Double lobby in between Dictatorship and Republic NL alive for personal power & financial greed.

To keep the Elite-murderclub Thehaguesecuritydelta alive... for killings via the Judiciary.

To increase Terrorism and Civilwar risk in the Tourism-industry.

I am going to start ICC-lawcases against all boardmembers of all organisations

who misuse my ICC-case to be free to murder people in the Hidden Lobby.

Republiek-nl,

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=WJyv8ReHLHg

ANVR voorzitter FrankOostdam helpt Markrutte bij moord op Hollanders.

Hij misbruikt het dossier van de ICC-rechtzaak tegen NL voor zelf-verrijking en

het verkrijgen van meer macht als moordenaar internationaal.

Hij houdt moedwillig Dictatuur NL in stand, wetende dat dit een oorlogsmisdaad is.

Hij misbruikt de geheime Dubbele lobby die is ontstaan door het rechtsfeit dat ik bij

UNSG guterres het arbeidscontract InterimMinisterPresident NL opeis, per 18nov2016.

ANVR  FrankOostdam blijft de Elite-moordenaarsclub Thehaguesecuritydelta steunen en voeden.

Wat resulteert in moord op mijn gezin.

In rechtenloosheid voor  Toeristen in het Buitenland.

Toeristen komen door ANVR in terrorisme-gevaar + burgeroorloggevaar.

Kidnapping, bijvoorbeeld.

Zowel Ministeries als ANVR liegen over gang van zaken.

Ga naar mijn website.

Lees brieven in rechterkolom eerst.

Dan weet je precies wat er gaande is.

Ik start een ICC-rechtzaak tegen alle Bedrijfsbestuurders die mijn ICC-dossier misbruiken voor zelf-verrijking.

Dit leidt ertoe dat ik in het buitenland wordt gerespecteerd en dat Toeristen meer rechten hebben in geval van nood.

DesireeStokkel

With regards,
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DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter van de wet ben ik InterimMinisterPresident van Nederland

sinds 18november2016.

Ik bewijs dat de Rechtspraak  - Parlement - Koningshuis gezamenlijk

burgers folteren - doden.

Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL ingevoerd.

Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident niet met geweld op,

nu ik geen burgeroorlog in EU wil.

Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement & Lobby steunen criminelen.

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet - Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

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

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