
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:SaskiavanKessel RTL JohnvandenHeuvel kiest partij voor criminele politie = ICC

corruptie & geld
Datum:Sat, 19 Dec 2015 12:39:38 +0100

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

Aan:info@vankesselvangellicum.nl, INFO@MV-ADVOCATEN.NL

SaskiavanKessel, EstherVroegh,

https://www.youtube.com/watch?v=1al11FzSAuY

Blijf weg bij JohnvandenHeuvel RTL misdaadverslaggeving = hij helpt criminele politie bij folteren
burgers in NL.

Gisteren heeft Johnvandenheuvel bij RTLboulevard gesteld:'dat de advocaat van SaskiavanKessel

niet mag eisen dat de Politie die haar het ziekenhuis heeft ingeslagen wordt geschorst'.

Er ligt een InternationaalStrafhof-rechtszaak tegen RTL-presentatoren, dus ook tegen
JohnvandenHeuvel.

Zij helpen Parlementsleden - Koning - Rechtspraak - Advocatenorde - nep-veiligheidslobby

Thehaguesecuritydelta bij het stiekem folteren & doden van burgers.

Zij weigeren de waarheid over de georganiseerde misdaad tussen Rechtspraak - HogeRaad &
Parlement aan het volk te bewijzen.

Weigeren de InternationaalStrafhof-lobby die individuen foltert & doodt...aan het volk te bewijzen.

Meewerken aan het organiseren van Rechtenloosheid - Folteren - Moord voor een burgerlichaam is

aan Misdrijf tegen de Menselijkheid / Oorlogsmisdaad.

JohnvandenHeuvel vindt het prima dat de Korpsleiding van Politie - Lokale Politie burgers
beschadigd.

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

/icc.rechtzaak.rtlnederland.rtl4.rtl5.rtl7.rtlz.rtlgroup.3mei2015.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/icc.rechtzaak.rechtspraak.advocatenorde.clingendael.hcss.icct.knaw.niod.ntcv.politie.1april2015.pdf
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https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl

Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;

maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:SaskiavanKessel Fwd: NGB regelt Vrijbrief Corruptie, Foltering, Moord Stadhuis-

ambtenaren via IntStrafhof-lobby
Datum:Sat, 19 Dec 2015 09:05:52 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@vankesselvangellicum.nl, INFO@MV-ADVOCATEN.NL

SaskiavanKessel, EstherVroegh,

Ik stuur deze email uit 2012 toe om de bewijzen dat alle burgemeesters

de Rechtspraak - Parlement - InternationaalStrafhof helpen bij
het folteren & doden van individuele burgers.

Het VNONCW, MKB, vakbonden bouwen ook actief mee aan dit moordenaars-systeem.

Het valt mij op dat de burgemeester van Geldermalsen geen woord rept over de werkwijze
van de Politie; nu weten jullie wat er echt achter zit.
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https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl

Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;

maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:NGB regelt Vrijbrief Corruptie, Foltering, Moord Stadhuis-ambtenaren via

IntStrafhof-lobby
Datum:Thu, 25 Oct 2012 12:29:37 +0200

Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:pers@nmanet.nl, e.r.van.de.haar@cpb.nl, Tim.Toornvliet@bof.nl, administratie@zzp-

nederland.nl, bureau@nationaleombudsman.nl, webmaster@cypherpunks.to,
voorlichting@rechtspraak.nl, info@burgemeesters.nl

NMA, CPB, BOF, NJR,  DNB,  ZZP-nederland, Nationale Ombudsman, Rechtspraak, KLPD,

Het Nederlands Genootschap Burgemeesters heeft via de InternationaalStrafhof-lobby
een criminele constructie gemaakt, waarmee zij (Rijks)Amstenaren boven de wet

houdt.

Burgemeesters, wethouders, ambtenaren zijn nu vrij Misdrjven tegen de menselijkheid te

plegen = gezag & autoriteit Rechter niet erkennen.

Dus deze ambtenaren mogen met goedkeuring van NGB - VNG - gerechtelijke uitspraken
negeren...en dictator zijn.

Zij hebben nu een platform dat Genocide in NL verbergt...en overwalst met Lobby &
Lulverhalen.

http://www.burgemeesters.nl/

http://www.hcss.nl/clients/

NGB is Lobbiest bij HCSS.
In April2012 had ik 2 terroristen aan mijn voorferu die willen weten 'HOE Politie & Justitie

werken in mijn dossier Rechtzaak tegen NL bij InternationaalStrafhof'.

Omdat stadhuis Bloemendaal mij mijn fundamentele Mensenrechten heeft ontnomen - en ik nu
naar het ICC moet - heb ik NGB ingeschakeld.

NGB heeft partij gekozen tegen het Volk..., en voor deelname aan het bouwen van een

Genocide-platform in NL via HCSS, Clingendael, Ministers BuZa & Veiligheid & BZK, 
Veiligheidsbedrijven, Energiebedrijven,  KLPD...etc...

Nederlandrs kunnen dus geen rechtzaken meer starten bij het ICC, tegen de HogeRaad &
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Politici, omdat het HCSS-HSD-Genocideplatform dit zo geregeld heeft.

ICC bestaat uitsluitend om Politieke Elite aan de macht en CEOs boven de wet te houden...en
om ongestoord Hollanders te kunnen doden in NL.

http://www.desireestokkel.nl

TU-delft heeft email gestuurd waarmee zij bewijzen Actief te willen deelnemen aan
Genocide in NL via ICC-lobby.

Gepubliceerd op www.nlfschool.com

http://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos

desiree
www.desireestokkel.nl

when you dont want to receive my emails inform me on d.e.stokkel@ziggo.nl

about:blank

4 van 4 20-12-2015 8:30


