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Onderwerp:AnneFaber 1 : SanderDekker vermoordt vrouwen voor Minister Rechtszekerheid

Arbeidscontract
Datum:Sat, 28 Oct 2017 09:14:52 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:washington.field@ic.fbi.gov

CC:M.Cheret@reclassering.nl, info@jeugdzorgnederland.nl, huiselijkgeweld@movisie.nl,
meldpunt@igz.nl, Solliciteren <solliciteren@DSW.nl>, vng-international@vng.nl,
info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, provincie@zeeland.nl,
ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl, r.j.zee@wxs.nl, info@mensenrechten.nl,
pers@fvd.nl, info@vvd.nl, sgp@tweedekamer.nl, bestuur@christenunie.nl,
receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, info@bewegingdenk.nl, info@pvda.nl,
ombudsman@denhaag.nl, bureau@nationaleombudsman.nl, knaw@knaw.nl,
p.post@vereniginghogescholen.nl, Stichting leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>,
info@evofenedex.nl, scherrenburg@vnoncw-mkb.nl, knoops-advocaten
<office@knoops.info>, info@sapadvocaten.nl, info@nvsa.nl,
m.ruperti@drostenvandevijver.nl, blijfdenkenaan@gmail.com, communicatie@fier.nl,
w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, woordvoering@knp.politie.nl, ibb@politiebond.nl,
mediadesk.noord-holland@politie.nl, Ecrime@politie.nl, valse-email@fraudehelpdesk.nl,
juridisch@thuiswinkel.org, klantenservice@beslist.nl, info@fashion-click.nl,
ondernemingskamer@rechtspraak.nl, info@ondernemendschagen.nl,
info@ondernemersklankbord.nl, youngstartup@vps-nl.com, info@qredits.nl,
info@vvvameland.nl, webmaster@platformvvvo.nl, m.briet@pgb.nl,
r.buis@verzekeraars.nl, info@DNB.nl, oranje@knvb.nl, afmp@afmp.nl,
klachtencoordinator@afm.nl, pers@acm.nl, persdienst@cbs.nl,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch,
telejato@libero.it, webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl,
info@rijksrecherche.nl, embassy.thehague@mfa.gov.tr, babet.verstappen@npo.nl,
ledenservice@vara.nl, pers@avrotros.nl, info@poraad.nl, info@vo-raad.nl,
info@jobmbo.nl, info@njr.nl, redactie@studenten.net, elske@studentenvakbondakku.nl,
info@studentenvoormorgen.nl, info@verkeersslachtoffers.nl,
info@kennispleingehandicaptensector.nl, info@kinderrechtswinkeldenhaag.nl,
info@mijnkinderarts.nl, pers@demedischspecialist.nl, otp.informationdesk@icc-cpi.int,
info@prodemos.nl, kiesraad@kiesraad.nl, dccbanditismo@pj.pt,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, lahaye.amb@mae.etat.lu

Nederland, FBI & Co,

AnneFaber is vermoord voor de Arbeidscontracten van voormalig MP Balkenende & co
en nu Rutte & co. 

Minister Rechtszekerheid SanderDekker vermoordt vrouwen voor zijn Arbeidscontract.

Hij probeert mij te doden, omdat hij niet wil dat ik de 1ste Vrouwelijke MinisterPresident
van NL ben.
Het gevolg hiervan is dat AnneFaber is gedood in een groeiende criminaliteit in NL.

Het hele Ministerie van Justitie  + Algemene Zaken + BinnenlandseZaken - Gezondheidszorg
steunen de poging tot moord op mijn lichaam; halen hun schouders op en lachen
smerig zodra burgers in NL sterven door hun machtsmisbruik.

SanderDekker Minister Rechtszekerheid

Wij gaan terug naar 2006.

Balkenende regelt dat Gemeentebesturen + Lagere Rechtbanken + Advocaten burgers
mogen
doodtreiteren.
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Balkenende regelt dat de HogeRaad dossiers van rechtszaken weggooit; de slachtoffers
worden
rechtenloos in NL.... en kunnen niets anders doen dan vechten tegen poging tot moord op
hun lichaam.

Politie - wijkagenten - zijn medeplichtig; zij folteren burgers stiekem in hun eigen huis.

Advocatenorde voert geen enkele wettelijke plicht uit.... voor het verwijderen van
machtsmisbruik
door de Ministerpresident - Ministers - Staatssecretarissen - Burgemeesters - Rechters.

Rechtsbijstand voert geen enkele wettelijke plicht uit; rechtsbijstand wordt niet verleend
in zaken
waarin de Individuele burger moet vechten tegen Poging tot Moord door Burgemeester -
Ministers -
Staatssecretarissen - President van NL - Rechters - Advocaten.

Advocaten kunnen alleen Rechtsbijstand ontvangen voor 'rare onzin procedures die de
machthebbers
alle Vrijheid voor Moord waarborgen'.

De HogeRaad vertelt aan de telefoon dat zij altijd dossiers wegggooien die draaien op de
Wet op de Rechterlijke organisatie:' Artikel 76-procedure = Ambtsmisdrijven begaan door
Leden van de Staten-generaal worden altijd in 1ste en hoogste ressort beoordeeld door
de Hoge Raad'.

Ik word door de Lobby - Clingendael & Onderzoeksraad voor Veiligheid - gedwongen mijn
leven
te verdedigen bij het Internationaal Strafhof.

De Lobby Thehaguesecuritydelta wordt gebouwd, om er voor te zorgen dat Nederlandse
machtsmisbruikers binnen het Internationaal Strafhof de Vrijheid voor Moord behouden.

Hieraan werken mee:

Politie - Defensie - Europol - Universiteiten - HBO instellingen - Nationale
Ombudsman -
Advocatenorde - Slachtofferhulp  - Vakbonden - VNONCW - MKB - SER -
Ondernemersverenigingen  -
Gemeenten - Provincies - Mensenrechtenorganisaties speciaal opgericht voor dit
doel - Kiesraad -
Media - EU - VN.

Deze lobby maakt bewust de Verslechtering van de Rechtstaat NL aan; bouwt
doelgericht
burgeroorlogen en terrorisme, internationaal.

De Zorgverzekeraars vinden het goed als GGZ - Therapeuten - Hulpverleners clubs als
Jeugdzorg
+ Reclassering + NGO tegen Huiselijkgeweld e.d.   .....   de MinisterPresident - Ministers -
Staatssecretarissen -
Parlementsleden - Burgemeesters - Advocaten - Lobbyisten helpen bij Moord op Klanten.
Moord mogelijk dankzij Klanten.

Zorgverzekeraars weigeren er voor te zorgen dat de GGZ - Therapeuten - Hulpverleners in
de Spreekkamer
de psychologie - psychiatrie koppelen aan Mensenrechtenverdragen.

De therapeut 'mag aanlullen in de ruimte'... en krijgt evengoed betaald.
Heeft ook de vrijheid om met Bestuurders in alle soorten en maten Luiheid & Corruptie te
bouwen
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in de bureaucratie.

Zorgverzekeraars weten dat therapeuten weigeren Slachtoffers van Geweld door
machtsmisbruikers
te helpen, om zodanige wijze dat zij geen slachtoffer van geweld meer hoeven te zijn.

Therapeuten weigeren rechtzaken tegen hun eigen Bestuurders te starten; weigeren
Slachtoffers
in therapie te helpen bij rechtszaken tegen machtsmisbruikers.

2007 - 2017

Jeugdzorg - Reclassering: beide organisaties weigeren zelf wettelijke
verplichtingen
uit te voeren ... ten gunste van het volk..., maar ten nadele van
machtsmisbruikers.

Jeugdzorg + Reclassering helpen Balkenende & co ... en..... Rutte & Co... en ... de
Koninklijke
familie bij het stiekem folteren - doden van burgers in NL.

Niet alle slachtoffers blijven anoniem: AnneFaber kennen wij allemaal.

In 2016 - 2017 hebben Jeugdzorg - Reclassering + alle Besturen van alle organisaties een
zeer belangrijke wettelijke plicht ten gunste van het volk"

'Aan de burger uitleggen dat eerst Balkenende & co... en ... later... Rutte & co
er voor kiezen om Individuale burgers rechtenloos te maken en hen te doden.

DésiréeElisabethStokkel heeft 100% rechtsgeldig bewijs van Georganiseerde
Moord op Burgers
door: Politieke partijen + President  + Ministers + Staatssecretarissen +
Besturen Zorg & Hulpverlening -
Presidenten Rechtbanken + Advocaten + Kiesraad + EU + VN.

Vooral de Reclassering had het fatsoen moeten opbrengen om aan het
volk uit te leggen
'dat de burger niet beschermt is tegen criminelen..... omdat bestuurders in NL
grote machtsmisbruikers
willen zijn die in design burgers dwingen  zichzelf te laten folteren  - doden'.

2017: Rutte III

De Moordende Koninklijke Familie moet aan de macht blijven;
dan kunnen de Moordende Bestuurdersvan NL óók aan de macht blijven.

Dus? De 1ste Echte Vrouwelijke Minister President van Nederland moet worden
gedood.

DésiréeElisabethStokkel - is EQ superslim -. Dit is verboden.

Zij moet dood; Rutte III moet een Genocide-parlement zijn... dat door de Media
aan de macht wordt gehouden.

Rutte III opent het Arbeidscontract Minister Rechtszekerheid.

Alle georganiseerde moord door alle Bestuurders van Alle Organisaties...
kan worden verborgen door VrouwenMoordenaars....
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Sanderdekker & co.

Machtsmisbruikers Rutte III  willen géén MinisterPresident die het Internationaal Strafhof
- Rechtspraak -
Parlement- Lobby - EU - VN opschoont... en de Individuele burger meer
zelf-beschikkingsrecht
over Leven & Dood geeft.

Stokkel is inderdaad de enige Echte Vrouwelijke Minister President van NL; slim geregeld
via UNSG Antonioguterres.... UNSG is 100% partijdig & corrupt aan een vorige Minister-
President
van Portugal JóseSocrates.  Deze Socrates is corrupt voor 24 miljoen euro... ook binnen
het
Internationaal Strafhof.

Dus? UNSG kan Stokkel niet stoppen, maar kan haar wel laten folteren -doden in de lobby.
Het feit dat criminelen - terroristen dit lezen .... en hierdoor gewelddadiger worden, is
irrelevant.

Rechtspositie AnneFaber.... = 0

Het dossier van AnneFaber wordt geschreven door Oorlogsmisdadigers tegen wie
een Internationaal Strafhof rechtzaak ligt, omdat zij via de Rechtspraak - Advocaten - Rechtsbijstand
- Universiteiten - Lobby.... Hollanders moedwillig ziek-maken...  of.... ziek-houden....
voor geoorganiseerde Moord door Machtsmisbruikers.

Wat kan de Echte 1ste Vrouwelijke MinisterPresident van NL doen, voor Annefaber & co?

Het buitenland inschakelen.

Het Internationaal Strafhof wordt door Presidenten & Ambassadeurs misbruikt als dekmantel voor
moord.

Tegelijkertijd resulteert dit in Burgeroorlogen &  Terrorisme.

Bij Veiligheidsdiensten - Politie internationaal - werken altijd wel Individuen,
die geen oorlogen of terrorisme willen.

Het ICC-dossier van de InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel
ligt in handen van dit soort Politie-agenten / Veiligheidswerkers.

En dat bewijs is ook geleverd: het is inmiddels bekend Online dat:

 De ICC-aanklager LouisMorenoOcampo zich heeft laten omkopen door dictatoren
om die monsters buiten ICC-onderzoeken te houden.

Dat ICC-aanklager FatouBensouda liegt over haar samenwerking met MorenoOcampo.

Bovendien is de zoon van  ICC-aanklager Bensouda vermoord in USA; zware criminaliteit.

FBI onderzoekt of the familie van Bensouda in de USA betrokken is bij zware criminaliteit.

Politie-agenten / Veiligheidswerkers die geen Georganiseerde Moord via het ICC - NL
parlement
dulden... starten op mijn verzoek 'een Financieel Onderzoek tegen Alle Bestuurders die
zaken doen in de USA'.

Doordat UNSG guterres aan terrorist is - in samenwerking met NL - ICC - EU - VN
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kan ik mijzelf InterimMinisterPresident verklaren in alle landen die weigeren de Georganiseerde
Moord via het ICC - NL parlement te stoppen.

Ik ben nu IMP in de USA - Japan - NoordKorea - Iran - Rusland.

Een deel van de kwaadaardige Lobby, kan niet langer blijven bestaan.

AnneFaber?
Haar familie kennen nu deze waarheid.

Het Nederlandse - Buitenlandse volk hebben op grond van het Folterverdrag de wettelijke
plicht de Georganiseerde Moord uitgevoerd door SanderDekker Minister Rechtszekerheid
en andere criminelen ... te stoppen.

Het volk heeft de plicht om bij het Genocide-parlement Rutte III te eisen dat
ik mijn Arbeidscontract InterimMinisterPresident vanaf 18nov2016 krijg..
en Nieuwe Verkiezigen voor de Gekozen Ministerpresident kan uitschrijven.

De GrondwetRepubliek NL geeft het volk heel veel OPRUIM-macht op lokaal niveau.
Door deze OPRUIM-macht te gebruiken, zullen heel wat minder mensen in problemen
leven in Holland.

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,
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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

6 van 6 28-10-2017 9:15


