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FIOD,  Advocaat Mitch Hendriquez,  Hogeraad, ICC, 
 
 
Er ligt per 1 aug2017       een ICCrechtzaakNL tegen
 
Korpsleider ErikAkerboom wegens het weigeren uit te voeren 
 
van de Grondwet - VNverdrag - Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen. 
 

Weigeren de Koning - Markrutte de ICCrechtzaakNL  te dwingen de ICCrechtzaakNL 
af te sluiten met een Schikking & Schadevergoeding, ter bescherming van Volk & Politie. 

 
 
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.nl.police.aivd.politicians.province.
supremecourt.raadvanstate.1aug2017.pdf 
 
 
 
Dit rechtsfeit is cruciaal in alle Rechtzaken in NL, die betrekking hebben op de Politie. 
 
 
 
Er ligt ook per 1aug2017  een ICCrechtzaakNL tegen een groep Rechters 
en medewerkers van de Rechtbanken.
 
Zij zijn oorlogsmisdadigers... en mogen geen recht spreken in NL. 
 
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.nl.police.aivd.politicians.province.
supremecourt.raadvanstate.1aug2017.pdf 

 
 
 Hun collega-Rechters zijn ook oorlogsmisdadigers, nu zij hebben geweigerd 
 
Dictatoren Koning WA + Markrutte te dwingen de ICCrechtzaakNL af te sluiten met 
 
 'een Stille beschaafde Schikking & Schadevergoeding'.
 

Geen van allen handelt in het belang van het volk. 
 

 
 Als InterimMinisterPresident bepaal IK - DésiréeElisabethStokkel - 
dat de Nabestaanden van Mitch Hendriquez en het volk van Nederland
 
 
 

'Recht hebben op de naam van het Advocatenkantoor 
 
dat de Politie-agenten bijstaat in de rechtzaak Mitch Hendriquez'. 
 

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.nl.police.aivd.politicians.province.supremecourt.raadvanstate.1aug2017.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.nl.police.aivd.politicians.province.supremecourt.raadvanstate.1aug2017.pdf
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Alleen de naam van het Advocatenkantoor; Advocaten worden niet als persoon
 
met een persoonsnaam toegezwezen aan het Politie- MitchHendriquez-dossier. 
 
 
Dit kan vandaag nog geregeld zijn. 
 
 
Vanaf het Folterverdrag geredeneerd is dit juist.
 
 Het volk moet kunnen controleren welke relatie er bestaat tussen dit Advocatenkantoor
en alle personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart. 

 
 
 
 
 
 
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 -

Gemeente - Provincie 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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