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Aan: fox@fox-it.com
Cc: communicatierijk@minaz.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, ukinnl@fco.gov.uk, fsb@fsb.ru,
iac@ieb-ipa.org, filmunit@met.police.uk, embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
emb.hague@mfa.no, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, brianwolfepi@wolfesinvestigations.com,
Press <press@princes-trust.org.uk>, pressa@sobchakprotivvseh.ru, press@google.com, Department of Jobs Enterprise
and Innovation DJEI <press.office@djei.ie>, armeewaffen@vtg.admin.ch, info@mensenrechten.be, Michael Efler
<info@mehr-demokratie.de>, webmaster@africa-union.org, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>,
Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, m.ruperti@drostenvandevijver.nl, info@diekstravanderlaan.nl,
info@rijksrecherche.nl, hay.vertretung@eda.admin.ch, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, hagueembassy@mfa.gov.cy,
hadgen@had.gov.hk, haveyoursay@bbc.co.uk, redactie@luchtvaartnieuws.nl, info@sleepwet.nl,
redactie@studenten.net, media@globalwitness.org, Media@taxjustice.net, media@esa.int,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, info@safecommunitiesportugal.com, kapo@kapo.ee,
ask@kommersant.uk
Fox-it, Ambassades,
Het Bedrijf fox-it an al haar dochterondernemingen mag op grond van het Folterverdrag
geen bevelen meer uitvoeren van:
Dictator-President Markrutte Koning WillemAlexander Korpsleider Politie Erik Akerboom Alle Commandanten werkzaam bij het Ministerie van Defensie.
of, PM in UK Dictator TheresaMay.
Fox-it & dochterondernemingen 'gehoorzamen DésiréeElisabethStokkel,
InterimMinisterPresident voor NL - UK - JP - NK - RU - IR - USA & UNSG'.
Eisen: Fox-it & dochterondernemingen werken elke minuut op de Kalender vanaf
het Folterverdrag; ook als dit betekent dat zij personen / organisaties moeten passeren
en / of in de ICC-gevangenis moeten zetten.
Ik wéét dat Fox-it de ICT in haar beheer heeft van het InternationaalStrafhof.
Dit is een oorlogsmisdaad, uitgevoerd door Fox-it, gegeven het rechtsfeit dat het ICC-personeel
op eigen initiatief en verzoek van persen / organisaties burgers die rechtzaken starten foltert &
doodt.
Als IPM kan ik de Juridisch Correcte Werkzwijze van Fox-it goedkeuren voor RepubliekNL.
Fox-it is verplicht om RepubliekNL te bouwen.

-DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal-nh
0238887862 Phonetap

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
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Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.
UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

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/
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