
O,ooooooooo....... Mr Rieu...

Waag het niet om opnieuw Kinderslavernij toe te passen!

Desiree

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:AndréRieu NK Fwd: MH 17 Strafproces Fwd: ICC lawcase against all UN-members on

1aug2017
Datum:Wed, 5 Jul 2017 10:19:00 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:korea@korea-dpr.com, tour@president.go.kr, embjapan@lx.mofa.go.jp,

hadgen@had.gov.hk, chinaemb_nl@mfa.gov.cn, kefu@vip.cntv.cn, info@anvr.nl,
redactie@tweakers.net, meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl

André Rieu, North-Korea,

I accordance the André Rieu concert in North-Korea,
on the condition that all parties accept the new legal reality for
ICC- EU - UN   - Dictatorship NL - Republic NL.

From 1 august2017 on, 'Politics will never be the same again on Earth'.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:MH 17 Strafproces Fwd: ICC lawcase against all UN-members on 1aug2017

Datum:Wed, 5 Jul 2017 09:17:57 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, blijfdenkenaan@gmail.com, info@sapadvocaten.nl,

antoinette.collignon@legaltree.nl, info@nvsa.nl, hendriks@richardkorver.nl,
info@teurlingsellens.nl, fsb@fsb.ru, washington.field@ic.fbi.gov, ppm@pmo.gov.my,
austemb_thehague@dfat.gov.au, bundespraesident@bpra.bund.de,
armeewaffen@vtg.admin.ch, pm@pm.gov.pt, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl

MH17,

In augustus zal het volgende plaatsvinden:

De EU - UN - Navo - vallen STIL, helemaal STIL.

Ik start tegen alle Ambassadeurs van UN-leden in NL en hun
Presidenten in het Homeland een ICC-rechtzaak.

Na, 3 jaar 'machtspelletjes spelen met Dictatuur NL ben ik het zat'.
 Ruim 7 maanden wordt hier bovenop het machtspel Republiek - NL gespeeld'.

Het juridische gevolg is 'dat alle EU- & VN resoluties juridisch WAARDELOOS zijn'.

Alle standaard treiter gesprekken tussen Ambassadeurs / Presidenten komen
stil te liggen.

Al het hersenloze - gekakel dat door Veiligheidsdiensten wordt geproduceerd
, vervalt tot Hoofdstuk in een Geschiedenisboek.

De MH17 rechtzaak zal in Republiek- NL gevoerd worden,
wat de kans op transparantie - eerlijkheid - effectiviteit vergroot.
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Maar, de Presidenten van de NL - rechtbanken en de Procureurs-generaal
zullen wel eerst moeten veranderen!

Wij weten allen wat zal gebeuren; de Presidenten Rechtbanken + Procureurs-generaal
proberen met een Gouden Handdruk te vertrekken uit de ICC-rechtzaak die
ik tegen hen ben gestart.
Er hopen een nieuw goed betaald baantje te krijgen binnen de ICC-lobby,
TheHaguesecuritydelta.

Dit feest gaat niet door!

Zolang de Republiek- NL niet formeel in de media is uitgelegd aan het volk,
zal ik ELKE nieuw geinstalleerde President NL -rechtbank + Procureur -generaal
binnen Dictatuur NL in de ICC-gevangenis zetten.
Wegens het gaande houden van DictatuurNL.

Dit vergroot de chaos binnen EU - UN.

Voor het volk betekent dit  dat zij dankzij de Grondwet Republiek NL +
Republiek-wetten ZELF de chaos in hun woon-werk-omgeving kunne
verwijderen.

Voor de MH71-betekent dit dat eerst alle Dictatoren-Rechters / Procureurs-generaal
uit het  NL-rechtsysteem verwijderd moeten zijn, voordat de MH17 rechtzaak kan
starten.

Nodig geen politici - koninklijke familie uit voor de opening van het bos;
dit verslechter de rechtspositie van de MH17-slachtoffers in de rechtzaal.

DesireeStokkel

Alle Embassadors & Presidents, Republic NL -organisations,

On 1 august 2017, I will start an International Criminal Court lawcase
against Alle Foreign Embassadors in NL and all UN-Presidents.

For the legal fact that they all support Dictatorshp NL -
ICC personnel that designs & conduct murder on victims -
others in design - start - maintenance of terrorism / war.

What changes my methods of work today?

Well, I don't want a war in the Far-East.
Don't want terrorism on Earth.

Japan lies about NK.
NK tortures everybody for fun, now ICC is a laundryservice for EU- UN.
Terrorists arrive highspeed in Italy - Spain - Portugal - Greece.

Thus, what will I do?

I will silence both: the EU & UN

All UN-members Embassadors & Presidents will be put in ICC-prison for one year.
Each nation must pay me one million euro as a payment for the damage.

Or, Embassadors & President can write me a letter in which they explane
the terrible mistakes they have made inconnection with my NL- ICC - EU - UN
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evidence... and offer me one million euro... to buy themselves free.

From all the money I will receive, I will only keep the 5 million euro 
for the damage from NL and my InterimPrimeMinister salary for Myself.

After TAX
The rest of the money, I will bring back to the nation that payed my the
Settlement & Payment for the damage = about 500.000 euro will go back
to the country.  I will label this money.

Email the nations
On 1 august2017, I will email all nations about the fact that I have started
and ICC-lawcase against their Embassador  & President.

Escape route?

Yes, there is an excape-route.
All Embassadors - Presidents can officially recognize Dictatorship NL and Republic-NL,
so - pherhaps - a few million human beings will not be murderd by crime - terrorism - war.

Happy?

No I don't feel happy.
My life on Earth is a waste of time; their must be a Planet where other creatures
are just as civilized as I  am.

Advice

I strongly advice you to find yourself New Embassadors & Presidents who
can take over office after 1august2017.

DesireeStokkel

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

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Fwd: ICC rechtzaak / lawcase against Commissarissen Koning Provincie / Cabinet King
Sat, 1 Jul 2017 11:43:55 +0200
destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

 Commissarisen van de Koning, Oranjefonds,  Kabinet Koning, Politie, Ambasssades, ICC,
Republiek-organisaties,
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Ik start aan ICC-rechtzaak tegen :

Alle Commissarisen van de Koning bij de Provincie.
Directeuren van het Kabinet van de Koning.
Bestuur Oranjefonds.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/icc.lawcase.against.commissioner.king.president.judicairy.july2017.pdf

IK - IMP - wil dat het volk in de Provincie per Lokale Verkiezingen een
Nieuwe Commissaris voor de Gekozen Minister President kiest, per Referendum.

In de Republiek wetten staat HOE je dit moet realiseren.

An ICC-lawcase against the Commissioners of the King the District
and the Directors of the Cabinet of the King.
And the Boardmembers of Foundation Oranjefonds.

I want the NL-people to elect their own new Commissioner for the
Elected Prime Minister - in the dictrict - in Republic NL, by local Referendum.

The new Republic-laws give them this Clean up power.

DesireeStokkel

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.
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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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