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-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Bobsikkes Fwd: RE: DmitryMedvedev = DNB arbeidsinkomenquote
Leugen = meer oorlog aanmaken
Datum:Fri, 29 Apr 2016 10:58:53 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:apeldoorn@vanbruggen.nl, haarlem@vanbruggen.nl, fsb@fsb.ru,
rusembassynl@mid.ru, blijfdenkenaan@gmail.com,
info@vandergoen.nl, info@sapadvocaten.nl, info@jsadvocaten.nl,
antoinette.collignon@legaltree.nl,
Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, kim.koppenol@rtl.nl,
rvd.pers.kh@minaz.nl, p.huijts@minaz.nl, nvantwisk@heemstede.nl,
info@wbvbrederode.nl

Bobsikkes, PietervanT, MH17, Kremlin, RTL, MinAZ,
Gemeente Bloemendaal WWb-dossier), WBVbrederode,

Mevr van Twisk (

Ik krijg alleen maar criminele emails van ICC.
Gisteren weet een lul-verhaal van een ICC-medewerker ontvangen.
Al mijn emails moeten formeel aan mijn dossier worden toegevoegd,
en juridisch correct worden afgehandeld vanaf VN-verdrag, Folterverdrag,
Mensenrechtenverdragen.
Deze ICC email staat gepubliceerd op mijn website bij alle andere
correspondentie die ik van ICC heb ontvangen.
Ik weet dat ICC de nationale veiligheid verzwakt, daar kiest de Hollandse Elite voor.
Niet ik.... Ik probeer dit gruwel-land te redden.

Ik zal nog 1 keer uitleggen wat jullie moeten doen voor behoud van
je leven en bedrijf.
ICC bewijst gisteren dat zij doorgaan met het folteren & doden
van Individuen in NL.
Jullie weten nu dat je geen BN-er kan blijven.... door je persoonlijk
stomzinnige reactie op mijn informatie...
Dit impliceert dat jullie nog ook op de dodenlijst van het ICC staan.
Alleen de Politietop - parlement - koning - rechtspraak - advocatenordeOnderzoeksraad - HCSS - worden gespaard, voor de corruptie van het ICC.
MH17-slachtoffers zijn allang opzij geschoven en hun nabestaanden
zijn nu ook op de ICC-dodenlijst gezet.

Wat doen jullie om tot oplossingen te komen?
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Jullie schrijven mij een brief met de volgende startpunten:
- wij willen niet meewerken aan het folteren - doden van jouw lichaam,
DesireeStokkel
- willen andere Hollanders of zelfs andere slachtoffers van het ICC niet beschadigen
of vernietigen
- willen dat RTL de volledige waarheid aan het volk uitlegt, vanaf 1 mei2007,
inclusief alle MH17-leugens
- willen dat het ICC een juridisch correcte relatie krijgt met Rechtspraak Advocatenorde - Universiteiten
- willen dat de ICC-rechtszaak tegen NL wordt afgesloten met een schikking &
schadevergoeding voor DesireeStokkel
- willen dat het MH17-dossier door het ICC niet wordt vervalst.

Wij - Bobsikkes & Pietervantuinen - geven Desireestokkel een officiele
schadevergoeding.
Wij bieden aan haar zolder te isoleren - te voorzien van dakraam - vloer - vlizotrap.
Zij woont in een sociale huurwoning van WBVBrederode, op een Bijstandsuitkering.
DesireeStokkel trekt dan de aanklacht tegen Bobsikkes & PietervanTuinen
bij het ICC in.
Geen tv-optreden; wel rechtvaardigheid...en eindelijk eens wat intelligentie en
eigenwaarde voor jullie beiden.
Als de zolder is geisoleerd stuur ik foto's naar de Woningbouwvereniging, Sociale
dienst (de 3 normale ambtenaren in mijn dossier)
...en zijn jullie problemen dus over...

De MH17 wordt een grotere hel, tenzij jullie het lef hebben om trendzetter
te worden voor ICC-oplossingen.
Koning Willem-Alexander heeft toename van geweld tegen Hollanders
geregeld binnen ICC,
afgelopen weken.

Kunnen jullie nu wel stoppen met het steunen van RTL bij het vernietigen van
Hollanders?

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:RE: DmitryMedvedev = DNB arbeidsinkomenquote Leugen = meer
oorlog aanmaken
Datum:Thu, 28 Apr 2016 12:15:44 +0000
Van:OTP InformationDesk <OTP.InformationDesk@icc-cpi.int>
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Aan:'destokkel' <d.e.stokkel@ziggo.nl>, OTP InformationDesk
<OTP.InformationDesk@icc-cpi.int>

Dear Sir/Madam,
Thank you for your message. Please note that the Interna onal Criminal Court has a very limited
jurisdic on. The Court may only address the crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes
as deﬁned by Ar cles 6 to 8 of the Rome Statute that have occurred a(er 2002, and can only exercise
jurisdic on in the countries that have ra ﬁed it. For more informa on on the Court’s jurisdic on and the
full text of the Rome Statute, please refer to page 2 of the a/ached document and our website as well as
our address, www.icc-cpi.int. We encourage you to carefully review this informa on.
If, a(er your careful review, you s ll believe the ICC is the correct place for your case and would like to
submit a claim to the Court, then please follow the direc ons for how to do so on page 1 of the a/ached
document. If you decide to submit informa on, kindly use only this email address :
otp.informa ondesk@icc-cpi.int.
Kind regards,
OTP Informa on Desk
Interna onal Criminal Court

Cher Madame / Monsieur ,
Je vous remercie de votre message. Veuillez noter que la compétence de la Cour Pénale Interna onale est
très limitée. En eﬀet, elle ne peut connaître que du crime de génocide, de crimes contre l'humanité et de
crimes de guerre, ainsi que déﬁnis aux ar cles 6, 7 et 8 du Statut de Rome, qui ont été commis après 2002.
En outre, la Cour ne peut exercer sa compétence que pour les Etats qui ont ra ﬁé le Statut de Rome.
Pour de plus amples informa ons au sujet de la compétence de la Cour et pour consulter le texte intégral
du Statut de Rome, veuillez-vous rapporter à la page 2 du document joint et au site internet de la Cour,
www.icc-cpi.int. Nous vous encourageons à lire a/en vement ces informa ons.
Si, après avoir pris connaissance de ces informa ons, vous souhaitez présenter une plainte à la Cour, vous
trouverez la marche à suivre à la page 1 du document joint.
Cordialement,
Bureau des informa ons et des éléments de preuve
Bureau de Procureur
Cour Pénale Interna onale

From: destokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Sent: 28 April 2016 13:16
To: fsb@fsb.ru; rusembassynl@mid.ru; chinaemb_nl@mfa.gov.cn; info@kuwaitembassy.nl;
spa-director@spa.gov.sa; info@canada.nl; consulate.hga@mfa.gov.hu; gremb.hag@mfa.gr;
hay.vertretung@eda.admin.ch; armeewaffen@vtg.admin.ch; pressestelle@bundesnachrichtendienst.de;
washington.field@ic.fbi.gov; ircthehague@state.gov; Embassy.Hague@mfa.bg; hague@embassy.mzv.cz;
hagueembassy@mfa.gov.cy; electoral.office@gov.mt; emb.lahaya@maec.es; pm@pm.gov.pt;
ambassade.monaco@skynet.be; haaamb@um.dk; sanomat.haa@formin.fi; emb.hague@mfa.no;
ambassaden.haag@gov.se; haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl; saylov@umail.uz; OTP InformationDesk;
telejato@libero.it; den-haag-ob@bmeia.gv.at; lahaye.amb@mae.etat.lu; embassy.haag@mfa.ee;
amb.nl@urm.lt; embassy.netherlands@mfa.gov.lv; kapo@kapo.ee; natodoc@hq.nato.int; Stop the War
Coalition; enquiries@scotcourts.gov.uk; hello@scottishhumanrights.com; dmitry.sudakov@pravda.ru;
producers@rttv.ru; patriot-rus@bk.ru; fsb@fsb.ru; corteidh@corteidh.or.cr; ncvo@ncvo-vol.org.uk;
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info@arubahuis.nl; buvo@aruba.gov.aw; info@gobiernu.cw; consul.netherlands@foreignaffairs.gov.sr;
woordvoering@knp.politie.nl; persdienst@cbs.nl; e.r.van.de.haar@cpb.nl; helpdesk@advocatenorde.nl;
voorlichting@rechtspraak.nl; info@canada.nl; info@kuwaitembassy.nl; webmaster@indianembassy.nl;
info@DNB.nl; info@d66.nl; info@pvda.nl; pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl; info@vvd.nl;
sp@tweedekamer.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; christenunie@tweedekamer.nl;
sgp@tweedekamer.nl; receptie@groenlinks.nl; info@panamaembassy.nl; redactie@tweakers.net;
nikibor@vsrf.ru; contact@pressagencyscotland.com; OTP InformationDesk; emb.angola.nl@gmail.com;
embolned@embassyofbolivia.nl; woordvoering@knp.politie.nl; opinie@nrc.nl;
rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl; info@sudanembassy.nl; info@vandergoen.nl; info@sapadvocaten.nl;
info@jsadvocaten.nl; Stichtingvliegrampmh17@gmail.com; antoinette.collignon@legaltree.nl;
press@eurocontrol.int; foreign.legalization@mfa.gov.eg; mae@diplomatie.gov.tn;
klantenservice@pharosreizen.nl; reuver@sgr.nl; mediarelations@klm.com;
alg.secretaris@marechausseecontact.nl
Subject: DmitryMedvedev = DNB arbeidsinkomenquote Leugen = meer oorlog aanmaken

Medvedev...
Today is in the media that Amsterdan assists Illegal Refugees with starting a business.
Illegal Refugees are warcriminals far too lay to build a state of law in their Homeland;
they misuse Europe...as we misuse fastfood McDonalds.
This is a warcrime = Dutch unemployed do not have a FREE choice for labour, contracts, education,
travelcosts.
The NL Elite-murderclub is playing a very dangerous game for more WAR in EU.
NL-Elite has instructed ICC to kill more Indiviuals via ICC and to put more black dictators in prison.
This will result in more war, internationally.
Foreign economies fall apart - more media lies - more crime.
In EU we will have more refugees.... and furious Europeans who are forced to stay unemployed.
The Elite in NL has made the choice to keep the labourmarket rotten...for their License to kill.
Never believe the statistics ov DNB - CBS - CPB anymore.
Their numbers exclude this evil game Business are playing at the cost of the lives of the unemployed.

https://www.youtube.com/edit?video_id=g9VpJ7kfURo
O, reporter Arnoldkarskens has written a book about corrupt NL-media.
He forgets to mention that he tortures me - and causes hel like MH17 - with
his corruption with the NL media - EU - UN - ICC.

DmitryMedvedev, Ambassade, Rechtspraak, Advocaten, Politie, ICC, anderen,
DNB produceert leugens = arbeidsinkomenquote = dekmantel uitbouwen machtsmisbruik Elitemoordenaarsclub NL- ICC - EU - VN.
DNB stelt: het loon had meer kunnen stijgen in relatie tot groei; ZZPers loon moeilijk te berekenen
binnen groei lonen NL.
DNB vertelt er NIET bij dat de Elite-moordenaarsclub de arbeidsmarkt moedwillig slecht houdt....
voor de vrijheid toot moorden voor Ondernemers.
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Afgelopen maanden heeft deze Elite hun moordenaarsmacht vergroot. Dit doen zij door het aantal
leden van de club uit te bouwen, maar ook dor de Rechtspraak af te breken.
Zij hebben het Internationaal Strafhof opdracht gegeven meer Individuen te doden. ICC moet nog
meer zwarte dictatoren in ICC-cel zetten om Hollandse leiders boven de wet te houden.
Dit betekent dat Hollandse Ondernemers - CPB - CBS - lobby ... er voor kiezen om de economien in
Afrika - Moslimwereld af te breken. Dit verslechtert onze Hollandse ecnomie.
Wij krijgen veel meer vluchtelingen=- miljarden geldverlies voor de Hollandse arbeidsmarkt.
Wij krijgen hierdoor meer werklozen; ondernemers willen geen Hollanders meer aannemen = zij
willen vluchtelingen redden.
Zij willen oorlogsvoering niet stoppen; Rechtspraak- Advocatenorde - Universiteiten moeten corrupt
blijven en het ICC helpen bij het nog meer doden van Hollandse individuen.
Ondernemers willen Koningshuis als dekmantel in leven houden = 1 miljard euro belastinggeld
verspilling = 37.000 minimumloon banen voor Hollanders.

Die arbeidsinkomenquote-cijfers zijn dus ONZIN.
Werklozen & ZZPer moeten hun dossier starten van af het Vn-verdrag - folterverdrag Mensenrechtenverdragen... ICC-rechtszaak tegen NL om de leugens te verwijderen ...en dan pas
Grondwet.
Ik heb een Grondwet voor Republiek NL geschreven die de economie sterker maakt, omdat de Elite
minder machtsmisbruik kan botvoeren op de individuele burger.

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal
ICClawcase against NL OTP-CR-407/07
www.desireestokkel-nl.net

Ik ben de enige persoon in Holland die per decreet een nieuwe Grondwet kan invoeren.
Ik heb recht op het Interim Arbeidscontract van de Minister-President.
Ik bewijs via het Internationaal Strafhof:
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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.

https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf
afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.
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“This message contains information that may be privileged or confidential and is
the property of the International Criminal Court. It is intended only for the
person to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, you are
not authorized by the owner of the information to read, print, retain copy,
disseminate, distribute, or use this message or any part hereof. If you receive
this message in error, please notify the sender immediately and delete this
message and all copies hereof”
“Les informations contenues dans ce message peuvent être confidentielles ou
soumises au secret professionnel et elles sont la propriété de la Cour pénale
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internationale. Ce message n’est destiné qu’à la personne à laquelle il est
adressé. Si vous n’êtes pas le destinataire voulu, le propriétaire des
informations ne vous autorise pas à lire, imprimer, copier, diffuser, distribuer
ou utiliser ce message, pas même en partie. Si vous avez reçu ce message par
erreur, veuillez prévenir l’expéditeur immédiatement et effacer ce message et
toutes les copies qui en auraient été faites.”
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