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Onderwerp:Ouderen uit gevangenis en in 365 dagen Taakstraf Electronische bewaking

Datum:Wed, 12 Apr 2017 13:27:50 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:info@gevangenenzorg.nl, M.Cheret@reclassering.nl,

rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, knoops-advocaten <office@knoops.info>,

helpdesk@advocatenorde.nl, info@sapadvocaten.nl, info@mv-advocaten.nl,

info@vandergoen.nl, antoinette.collignon@legaltree.nl, info@jaeger.nl,

pers@ouderenfonds.nl, info@pensioenfederatie.nl, kbvg@kbvg.nl,

woordvoering@knp.politie.nl, mediadesk.noord-holland@politie.nl, Frontoffice-

NCC@nctv.minvenj.nl, communicatierijk@minaz.nl, hendriks@richardkorver.nl,

info@teurlingsellens.nl, pers@ouderenfonds.nl, meldpunt@igz.nl,

humanrights@gov.ab.ca, Solliciteren <solliciteren@DSW.nl>, info@nza.nl,

webredactie@juridischloket.nl, nibud@nibud.nl, pers@acm.nl, persdienst@cbs.nl,

bureau@nationaleombudsman.nl, persvoorlichting@vc.fnv.nl, n.abelskamp@cnv.nl,

Verkeerstoren-Amsterdam-Extern@rechtspraak.nl, info@nvsa.nl, info@bakx-snorn.nl,

wpi@uu.nl, alg.secretaris@marechausseecontact.nl, info@marechausseevereniging.nl,

info@defensiebond.nl, BMO.PI.Lelystad@dji.minjus.nl

Rechtbanken, Reclasseringm, Ouderen, Republiek-ondernemers / burgers,

Ik - ik - ik...   wil dat Ouderen uit de gevangenis worden gehaald en

op een 365 dagen Taakstraf onder Electronische beveiliging worden geplaatst.

Dit proces kan de Griffier van de Strafrecht-rechtbank starten op grond van

de Grondwet Republiek Nederland en Republiekswetten.

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

De Ouderen die nu in de cel zitten worden opgeroepen door de Griffier

van de Rechtbank voor een Strafbespreking met de Strafrechter.

De Strafrechter vraagt of de Ouderen hun straf willen omzetten in:

365 Dagen Taakstraf onder Electronische beveiliging.

En, of zij deze straf vanuit hun huis of een half-gesloten gevangenis willen uitvoeren.

Taakstraf kan ook simpel zijn:

straat schoonhouden,  koffie schenken, politie-auto's wassen...

De Strafrechter stuurt de Ouderen door naar de Grondwet Rechtbank

voor het opleggen van de straf.

Dit kan in 2017 voor alle Ouderen geregeld zijn.

Hiervoor hoef ik als InterimMinisterPresident geen aparte wet te schrijven;

Republiekswetten zijn toereikend.

Ook als het Nazi-parlement en de 100% criminele Raad voor Rechtspraak tegenwerken.

De HogeRaad is een moordenaarsclub die gedwongen moet worden tot verandering

van de Rechtstaat.
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Het Gevangenispersoneel hoeft geen 89-jarige dove moordenaars te verzorgen.

Een dief is een dief; een moordenaar een moordenaar.

365 Dagen Taakstraf geldt voor Iedereen die de Grondwet Republiek NL weigert uit te

voeren.

Waarvoor?

In Republiek NL 'krijgen burger veel gemak'; hier tegenover moet een heldere

harde straf

staan... om te voorkomen dat de kwaadaardigen 'groot gemak omzetten in

dictatuur'.

With regards,

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

about:blank

2 van 2 12-4-2017 13:28


