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

Onderwerp:MH17 Fwd: Re: MinDefensie ongelukkken dodenlijst Elite-moordenaarsclub

ICC

Datum:Thu, 16 Jun 2016 11:27:10 +0200

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

Aan:fsb@fsb.ru, rusembassynl@mid.ru, blijfdenkenaan@gmail.com,

Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, info@vandergoen.nl,

antoinette.collignon@legaltree.nl, info@sapadvocaten.nl

JSadvocaten wilt niets weten van de Dodenlijsten in NL - MinDefensie.

Vanaf vandaag vervalsen zij dus het MH17-dossier.

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

Onderwerp:Fwd: Re: MinDefensie ongelukkken dodenlijst Elite-moordenaarsclub ICC

Datum:Thu, 16 Jun 2016 11:20:14 +0200

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

Aan:jebbink@jsadvocaten.nl

U vervalst het MH17-dossier

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

Onderwerp:Re: MinDefensie ongelukkken dodenlijst Elite-moordenaarsclub ICC

Datum:Thu, 16 Jun 2016 08:27:09 +0000

Van:Willem Jebbink <jebbink@jsadvocaten.nl>

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

Kunt u mij uit uw adressenlijst verwijderen?

Met vriendelijke groet,
Willem Jebbink

Mr. W.H. Jebbink

Jebbink Soeteman advocaten

Singel 362●1016 AH Amsterdam

M: +31 6 55 79 18 37

T: +31 20 53 53 390

F: +31 20 53 53 391

jebbink@jsadvocaten.nl

www.JebbinkSoeteman.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend

Op 16 jun. 2016, om 10:22 heeft destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl> het volgende

geschreven:
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DmitryMedvedev, Embassies, media, Lobby, ICC,

Accidents that take place within the NL- Ministry of Defense

and injuire or kill soldiers are caused by the culture that

works with Deadlists inherent to the InternationalCriminalcourt-lobby.

There is an ICC-case against Commander Defense TomMiddendorp

for the fact that he supports the parliament - monarchy - Judiciary council

-barassociation - lobby with organizing torture & killings on individuals.

https://www.youtube.com/watch?v=HQTXWSZ0ciI

Ministerie van Defensie wordt bestuurd door de Elite-moordenaarsclub. Commandant

TomMiddendorp helpt parlement - koningshuis - rechtspraak - advocatenorde - lobby bij

het stiekem folteren & doden van Hollanders.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/icc.rechtzaak.defensie.marechaussee.europol.politie.vakbonden.15april2015.pdf

In NL en wereldwijd.

Dit cultuurtje leidt tot Ongelukken binnen Defensie.

Ik ben tegen Commandant der Strijdkrachten TomMiddendorp een ICC-procedure

gestart, omdat hij blijft weigeren de Grondwet, VNverdrag en Mensenrechtenverdragen

toe te passen.

Hij misbruikt het ICC - en mijn dossier van de ICC-rechtzaak tegen NL - als dekmantel

voor zijn moordlust.

Ongelukken bij Defensie stoppen alleen als het Volk de waarheid kent over de smerige

Thehaguesecuritydelta lobby die al die beschadigingen & moorden op Hollanders regelt.

Als NL een republiek wordt en de Koninklijke familie niet langer de vrijheid heeft om

burgers te vernietigen 'voor hun gratis belastinggeld voor een leuk leventje'.

Als de Individuele Burger slimmer wordt en mijn instructie volgt.

Elke burger kan 1000 euro schadevergoeding eisen.

Ik heb een juridische constructie geschreven waarmee Elk Individu bij de Organisaties &

Personen die zichzelf de vrijheid hebben gegeven andere te vernietigen...1000 euro

schadevergoeding te claimen.

De criminelen tegen wie ik een ICC-rechtzaak ben gestart kunnen deze

schadevergoeding niet weigeren; zij hebben er immers persoonlijk voor gezorgd dat

mensen geen gebruik meer mogen maken van de Grondwet &

Mensenrechtenverdragen....

Zij hebben persoonlijk  '' de toegang tot het recht in deze juridische hel geblokkeerd,

opdat zij vogelvrije moordenaar kunnen blijven'.

Zij kunnen zich niet meer juridisch verdedigen.

Zij zijn met hun lichaam als Natuurlijk persoon & privevermogen aansprakelijk voor het

uitbetalen van deze schadevergoeding.

Wanneer vervalt deze kans op Schadevergoeding?

Zodra MP Markrutte mij een schikking & schadevergoeding heeft uitbetaald en de

ICC-rechtzaak tegen NL hierdoor verdwijnt.
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Zodra het ICC werkt als eerlijke rechtbank en voor mij een schikking &

schadevergoeding opeist bij NL... of als het ICC de zaak naar de rechtzaal brengt.

Zodra alle individuele criminelen in mijn dossier - tegen wie ik een ICC rechtzaak ben

gestart - op eigen initiatief mij een schikking & schadevergoeding geven...om zichzelf

vrij te kopen. Daarna kunnen zij niet meer vervolgd worden voor oorlogsmisdaden door

het ICC.

Ga naar mijn website voor het instructieblad Dodenlijst...en claim je recht.

Wat bereik je?

Het verwijderen van corruptie tussen Rechtspraak - Parlement - Koning - Advocatenorde

- Universiteiten - Lobby.

En macht om je persoonlijke zaken goed te regelen.

http://www.desireestokkel-nl.net/dodenlijsten-nl.html

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

<Mail-bijlage.png>
Ik ben de enige persoon in Holland die per decreet een nieuwe Grondwet kan invoeren.

Ik heb recht op het Interim Arbeidscontract van de Minister-President.

Ik bewijs via het Internationaal Strafhof:

Rechtspraak helpt Politici - Koning - Advocaten - Professoren - Lobbyisten bij het stiekem

folteren & doden van Burgers in NL.

2014: Koning en Kiesraad bewijzen dat zij deze praktijken in stand willen houden.

2014: ICC-rechtszaak tegen NL uit 2007 aangevuld met ICC-rechtszaak tegen alle

Parlementsleden - Lobbyisten.

Deze club Elite-moordenaars heeft moedwillig de MH17-mensen gedood.... via

Machtsmisbruik in mijn dossier.

https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl

Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;

maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.
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