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desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
19 januari 2018 om 07:16
Aan: fsb@fsb.ru
Cc: woordvoering@knp.politie.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, pr@onexim.ru, pr@tabriz.ru,
press@google.com, Press <press@princes-trust.org.uk>, polizeioeffentlichkeitsarbeit@polizei.hamburg.de, Landespolizei
Liechtenstein <info@landespolizei.li>, ipaespana@ipaespana.org, ambassade.monaco@skynet.be, pd@un.org,
embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua,
emb.hague@mfa.no, thehague@tamseel-ecs.gov.eg, npk@xs4all.nl, info@banktencate.nl, info@sleepwet.nl, Info
<info@shetland.gov.uk>, Ecrime@politie.nl, Telejato <telejato@libero.it>, archivio.denhaag@esteri.it,
secretariaat@vissersbond.nl, info@detailhandel.nl, info@ottawapolice.ca, pravitelstvo@sevastopol.gov.ru,
pr_dept@sputniknews.com, Contact <contact@business-humanrights.org>, contact@aclei.gov.au, police@police.gov.cy,
politia.frontiera@border.gov.md, webmaster@africa-union.org, Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>,
werkgeverslijn@awvn.nl, info@windesheimflevoland.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>
Tencatebank, Putin, Parlement, RepubliekNL, Ambassades,
Tencatebank,
Korpsleider ErikAkerboom heeft 2 keuzes:
1. ICCcel voor bedenken - organiseren - uitvoeren van Organiseren Moord op Burgers in NL
2. Hij wordt Hoofd Politie Crimea, onder de Kremlin - en Mijzelf -.
Wat gebeurt hier?
Korpsleider Politie ErikAkerboom is tegen het NL-volk.
Hij negeert AL zijn wettelijke plichten; wil GEEN Nationale Veiligheid voor NL.
Kiest openlijk partij voor Fascisten - Massamoordenaars in het parlement - Koningshuis RechtspraakThe hageusecuritydelta-lobby.
Terwijl hij WEET dat criminelen mij observeren - af en toe laten weten Hoe intelligent zij zijn en
wachten op de transformatie van DictatuurNL in RepubliekNL.
Terwijl hij WEET dat Ambassades vluchtelingen & criminelen naar NL toesturen 'nu NL paradijs
voor criminelen is'.
2018: EU treitert Holland.
van mensenrechten.

NL = fascistisch land dat andere landen de les wil lezen op gebied

Akerboom heeft van mij de Opdracht gekregen om het NL-volk te beschermen tegen
DictatuurNL,
wat hij weigert.
Russisch communicatie-lesje:
Door Korpsleider Politie Erik Akerboom in de Crimea - onder de Kremlin - te stationeren,
worden er veel problemen opgelost:
De hele wereld weet al dat Akerboom een monster is, die burgers kapot maakt.... voor
politieke vriendjes.
IK heb inmiddels veel macht bij Politie-korpsen in het buitenland.
Akerboom is met een typisch Nederlands gebruik bezig momenteel:
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=-W3lu5ErTqc.nl.&view=pt&search=sent&th=1610d0f95ca3b74c&siml=1610d0f95ca…
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Aan de macht blijven als massa-moordenaar voor de vernietiging van de Hollander en in
het
buitenland zoeken naar een nieuwe Goede Baan - ongestraft wegkomen uit de
ICCrechtzaakNL -.
Putin-filosofie:
'Zo'n etter moet je in het publiek te werk stellen,
dus gaat Korpsleider Politie Akerboom naar Ukraine - Crimea.... om daar 'Orde op zaken
te stellen'. '
Stokkel heeft Ukraine UNPD mr DmitriDovgopoly aan het werk gezet door te eisen dat hij
UNSG guterres
uit zijn arbeidscontract zet per 1jan2018.
Stokkel is Ukraine aan het opschonen vanuit DictatuurNL.
Kremlin gaat hierin mee... en schoont Ukraine ook op m.b.v. 'Akerboom op locatie'.
Werkt deze oplossing?
Ja, Stokkel is al IPM in Holland, de geest is uit de fles.
Stokkel heeft macht in heel Rusland.
Stokkel heeft macht bij buitenlandse Politie-korpsen, die niet allemaal het EU-treiteren
van NL uitvoeren.
Stokkel heeft reuzen-macht in het Wittehuis. Eigenlijk is een FBI-agent nu de Echte
President van de USA.
Probleem:
Blijft NL nog veel langer aan Fascistisch land met zoewel DictatuurNL als RepubliekNL,
gaat veel handel verloren.... neemt de criminaliteit toe.... en wordt het volk
waanzinniger.
Wordt Stokkel gedwongen te blijven vechten tegen DictatuurNL.... zet zij Akerboom wel in
de ICCcel.
Politie is gedwongen te gaan werken VOOR het NL-volk
Ook als NOS - NPO staatstv fascistisch blijven.

Banken financieren momenteel Groei van Fascisme in NL; niet de Gezonde Economie.
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:
Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht
om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=-W3lu5ErTqc.nl.&view=pt&search=sent&th=1610d0f95ca3b74c&siml=1610d0f95ca…
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Gemeente - Provinvicie 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/
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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