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Schuldigen aan MH17 aanslag in juridische volgorde:

Internationaal Strafhof en VN
Nederlands Parlement en Koninklijkhuis
Rechtspraak en Advocatenorde
Media en Journalisten

InternationaalStrafhof

Ten tijde van de MH17 aanslag op 17juli2014 waren President
SangHyunSong en Aanklager FatouBensouda aan de macht binnen
het ICC.

Volgens het Statuut van Rome en het Folterverdrag mogen zij
individuen die rechtzaken starten tegen Westerse politici niet
folteren & doodtreiteren. Dit doen zij wel.

In augustus 2012 (/uploads/5/6/2/4/56243847/iccletterlawcase_against_nl.murderattemptotp-cr-407_07_002.pdf) hebben zij mij
een brief gestuurd waarmee zij bewijzen 'dat zij shoppen in de NL-Grondwet, Verdragen, Statuut van Rome en het Folterverdrag'.
Zij weigeren een gerechtelijke procedure toe te passen op het dossier DesireeStokkel.

Rutte, KLM, NCTV sturen Hollanders moedwillig de dood in.

Zij hebben een grote leugen gebouwd rond de veiligheid van Burgers.
de Pro-Russische separatisten  hebben een grondige hekel aan NL, het Internationaal Strafhof, Internationaal Gerechtshof, EU,
Kremlin, Obama.

Zij weten dat het NL-parlement - te samen met de Koninklijke familie - moedwillig corruptie bouwen binnen de EU, en de
internationale Rechtbanken in DenHaag.

Zij weten dat het Kiev-parlement, het Kremlin en het Wittehuis liegen over mensenrechten.

Zij weten dat ik op 1mei2007 een ICC-rechtzaak tegen NL ben gestart, omdat onze Rechtspraak dossiers weggooit van Burgers
die rechtzaken starten tegen poliitci inzeke 'Misdrijven tegen de Menselijkheid.

Afgelopen jaren hebben Putin, Medvedev, Obama, Clinton, EU-leiders er moedwillig voor gezorgd dat zowel het ICC als ICJ
corrupter worden.

Wij leven in een wereld waarin de Elite bepaalt wie Elite is - en boven de wet blijft - en wie er geofferd moeten worden voor het
criminele leventje van de Elite.     Het hoofdkwartier van deze elite staat dus in DenHaag.
Alle mensenrechtenclubs, veiligheidsinstituten zin een dekmantel voor de moord die vanuit DenHaag wordt geregeld.

MH17 is ontstaan door Internationaal Strafhof -
Parlement - Koningshuis - Rechtspraak leugens

KLM4103 MH17 Rutte NCTV ...
Ik - Desiree Elisabeth Stokkel  - heb het eerste en laatste juridische
woord over de rechtsgeldigheid van het MH17 bewijsmateriaal  en de
noodzakelijk te voeren gerechtelijke procedures.

Ik ben degene die bewijst dat het Internationaal Strafhof eerste
verantwoordelijke is inzake MH17. Gevolgd door Parlement,
Koninklijkhuis en de NEP-veiligheidslobby HCSS.

Alleen ik kan beoordelen of het bewijsmateriaal dat wordt aangeleverd
dankzij de 30 miljoen dollar beloning rechtsgeldig is. 

YOUTUBE (https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-

TupdS0MQuHJ7nYQQ)

(https://www.securityconference.de/)
Het Hollandse volk weet dit niet...door media leugens.
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Er zijn zeer veel kwade mensen die een hekel hebben aan Hollanders.

Het interesseert zij niets, als zij mensen doden.
MarkRutte &  CO weten dit.
Zij sturen Hollanders moedwillig oorlogsgebieden in, terwijl zij liegen over internationale veiligheid.

23aug2016

19april2016

6maart2016

(/uploads/5/6/2/4/56243847/jsadvocaten.mh17.dossier.vervalsen.dodenlijsten.mindefensie.icc.kremlin.ambassade.16juni2016.pdf)

 Beeradvocaten VeeruMewa wil voor MH17 nabestaanden een rechtszaak tegen Malaysia
airlines starten omdat zij de schadevergoeding niet correct hebben afgehandeld.

Dit kan.Maar Beeradvocaten heeft mij het gebouw uitgetrapt en zij vervalsen het MH17
dossier.  En dit weet de ambassade van Maleisie in DenHaag.

Ik werk niet mee aan deze constructie omdat MH17 nabestaande de Nederlandse daders
aan de macht houden in een luxe arbeidscontract.

Parlement  - Koning - Onderzoeksraad - Rechtspraak - Advocatenorde - KNAW / NIOD lobby -
HCSS zijn allen persoonlijke hoofdelijk aansprakelijk voor de MH17-oorlogsmisdaden,
omdat zij het Internationaal Strafhof helpen bij het vervalsen van rechtsfeiten en het
folteren en doden van Individuen.

Vanmiddag vindt er binnen het ICC een nieuwe fase van deze vervalsing plaats.
Koning Willem-alexander opent het nieuwe ICC-kantoor.

Terwijl er tegen de Koninklijke familie - alle parlementsleden - rechters - advocaten -
lobbyisten een ICC rechtszaak ligt omdat zij Hollander stiekem laten folteren & doden.

Vandaag wordt uds besproken:

Hoe kunnen wij DesireeStokkel doden, terwijl zij  macht heeft binnen de
Buitenlandse ambassades in DenHaag?

Hoe kunnen wij het MH17-dossier  vervalsen, zonder dat Rusland - Oekraine -
Maleisie de waarheid aan het licht brengen?

Beeradvocaten is een gluiperige Elitaire manipulatieve bende... die zonder probleem
Hollanders de hel instuurt.

Niet alle MH17 advocaten hebben mij het gebouw uitgetrapt. 

Maleisie mag van mij geen tribunaal tegen de MH17-daders starten zolang de Nederlandse
MH17-families weigeren te erkennen dat het de Hollandse elite is die hun familie
moedwillig de dood heeft ingestuurd.
.... Voor de corruptie binnen het ICC - ICJ - Koningslobby....

Advocaat GeertJan-Knoops helpt dictator MarkRutte en ICC bij het vervalsen van het MH17-dossier.

Knoops weigert zelf de Grondwet, Mensenrechtenverdragen toe te passen.
Hij weigert de HogeRaad te dwingen de Wet op de Rechterlijke Organisatie, artikel 76-procedure
toe te passen.

Knoops vindt het goed dat de Rechtspraak - HogeRaad - parlementsleden helpt bij het rechtenloos
maken van burgers, folteren & doden van Hollanders. Dit is een oorlogsmisdaad uitgevoerd door
Knoops.

Knoops heeft geweigerd mij te helpen te voorkomen dat ik als Bijstandsmoeder dor de Elite van Nl
gedwongen werd een ICC-rechtszaak tegen NL te starten.   Hij wilde ook dat ik gefolterd &
misschien wel gedood zou worden, omdat hij voor de daders in mijn dossier wil optraden als
Advocaat binnen het ICC.

MH17 Verhoor Wifka Jo...

MH17 advocaat VeeruM...

Knoops vervalst MH17 ...

jsadvocaten.mh17.dossier.vervalsen.dodenlijsten.mindefensie.icc.kremlin.ambassade.16juni2016.pdf
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29februari2016

Knoops foltert mij omdat hij voor JanPeterBalkenende & MarkRutte wil optreden tegen mij -
slachto␄er - binnen het ICC.
Knoops helpt in deze constructie ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid met het uitvoeren van
oorlogsmisdaden.
OVV is onderdeel van de ICC-rechtszaak tegen NL, vanaf dag 1 - mei2007.

De Nep-veiligheidslobby Thehagusecuritydelta - oorlogsaanmakelijk - heeft dus de MH17
moedwillig - voor de lol  - de dood ingestuurd.   Hiervoor misbruiken zij mijn ICC-dossier en mijn
Sociale Intelligentie.

Ik heb de Sociale Intelligentie om het volk de toekomst in te helpen zonder geweld; de Elite wil dat
ik bewijs dat ik sterker ben dan zij.  Maar, deze Elite heeft het geld - macht - arbeidscontracten.

Ik ben maar een Bijstandsmoeder die een lesje moet leren.  

Knoops treedt nu binnen het ICC op als advocaat voor zwarte dictatoren.
Terwijl het het ICC dus ook helpt het dossier tegen NL voor het volk te verbergen, terwijl ik -
slachto␄er - wel brieven van het ICC krijg die bewijzen dat ik niet lieg.

Knoops helpt ook ICC-aanklager en ICC-president bij het vervalsen van dossiers, door te accepteren
dat het ICC weigert eenduidige procedures te hanteren... en weigert de Mensenrechtenverdragen
toe te passen.
Deze laatste handeling van Knoops bewijst dat hij het MH17-dossier binnen het ICC vervalst.

Hij misbruikt het Folterverdrag voor het vestigen van zijn naam in de geschiedenisboeken van het
ICC...ten gunste van Hollandse dictatoren. 

Knoops treedt ook op als Advocaat voor Wilders; dit mag hij niet....
Er ligt tegen Wilders en alle parlementsleden een ICC-rechtszaak.
Knoops helpt de Rechtspraak bij het corrupt houden van de Rechtbanken en het Internationaal
Strafhof. 

http://www.knoops.info/nl/nieuws/258-...
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13oktober2015

MH17-nabestaanden houden de Nederlandse daders aan de macht in de politiek.  De Onderzoeksraad is 1 van de allergrootste
moordenaars in het leven van de Hollandse burger. Rechtsgeldig bewijs wordt door MH17-nabestaanden genegeerd.
Zij willen een extra grote hel in hun leven.

ICC begint nu aan het Rusland- Georgie-onderzoek, wat bewijst dat het ICC bewijsmateriaal vervalst.
Voormalig Georgia-President Saashasvili is nu Governeur in Oekraine en krijgt ook een Oekraine-paspoort.

IK was eerst = ik startte een ICC-rechtszaak tegen NL in mei2007.
Georgie ontstond in 2008 omdat ik met Dmitry Medvedev van het Kremlin emailde.

In juli2011 startte ik een ICC-rechtszaak tegen Putin, Medvedev, Obama, Clinton, Cameron omdat zij weigeren het ICC te dwingen te
werken als eerlijke Rechtbank.

MH17-families kennen deze website. Zij willen door Hollandse daders misbruikt worden in halve leugens.

ONDERZOEKSRAAD RAPPORT MH17 (http://cdn.onderzoeksraad.nl/documents/report-mh17-crash-en.pdf)

WIFKA DUITSLAND HEEFT BETROUWBARE MH17 IFNORMANT VOOR 30 MILLION DOLLLAR BELONING (http://www.wifka.de/capital-informant-news.pdf)

29juni2015

ICC-aanklager Fatou Bensouda heeft beleidsstuk geschreven waarmee zij wil bewijzen
dat zij op grond van persoonlijke voorkeuren - lobby - corruptie bepaalde dossiers niet
behoeft te onderzoeken.

'Policy Paper on Case selection and prioritisation'.  (https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/otp/29.02.16_Draft_Policy-Paper-on-Case-Selection-and-
Prioritisation_ENG.pdf)

ICC is een Rechtbank.

Een Rechtbank werkt met procedures, die rechtszekerheid geven aan het slachto␄er.

ICC is een Internationale Rechtbank die de criminaliteit bij nationale rechtbanken moet
stoppen.

Die ICC-procedure moet bewijzen dat VN-verdrag en Mensenrechtenverdragen voor alle
Rechtenloze op Aarde van toepassing zijn.

Maar, FatouBensouda - nauwlijks juridisch opgeleid - weet niet dat je verplicht bent om
niet de discrimineren. 
En weet ook niet wat het verschil is tussen Lobby en Gerechtelijke procedure. 
Zij leest alleen het Statuut van Rome.. en negeert alle andere
Mensenrechtenverdragen.

Bijvoorbeeld:

ICC stelt 'dat er geen geld is om de ICC-rechtszaak tegen NL af te handelen'. 

Oorlogsmisdadiger Fatou Bensouda bepaalt dus dat Hollanders mogen worden
gedood....door Parlement - Rechtspraak - Advocatenorde - Koning.. 

De MH17 mensen zijn gedood in dit systeem. 

ICC Bensouda Beleidsst...

Ik krijg de satelietbeelden van de MH17 wel boven tafel, maar dit moeten de Nabestaanden wel
willen.

Zij kunnen in de media stellen: 'wij willen dat DesireeStokkel de satelietbeelden opvraagd bij
Putin, Obama, Kiev; zij heeft de grootste macht binnen het Internationaal Strafhof'.
Dit vraagt van de Nabestaanden de gruwelijke waarheid te erkennen en te verwoorden, wat pijn
doet.
MH17 mensen zijn moedwillig door Parlement - Rechtspraak - Koning - Thehaguesecuritydelta
lobby de dood ingestuurd.
Het dossier wordt nu moedwilllig gemanipuleerd voor deze kwaadaardige lobbyisten.
Als ik Interim MP van Holland ben , kan ik zelfs een formeel verzoek uitsturen.
Bij het MInAZ werken alleen moordenaars die niet willen dat burgers Grondrechten,
Mensenrechten, VN-rechten hebben.
Ik zal dus via een gesprek en verzoek bij ambassades - presidenten de zaak moeten oplossen.

MH17 satelietbeelden vi...
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May 2015               ICC-lawcase against AngelaMerkel - Wifka =   stop falsifying evidence       
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(/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.president.silviafernandezdegurmend.nl.trial.mh17.war..march2015_copy.pdf)
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ICC LAWCASE AGAINST NATO - ICC - NL

(/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.nato.navo.un.charter.nl.dictatorship.war.russia.china.10may2015.pdf)

MH17-tribunaal is niets anders dan misleiding van families en
Volk. Er ligt een ICC-rechtzaak tegen NL die bewijst dat NL--
politici, Koninkllijke familie de EERSTE daders zijn.

Een tribunaal wordt opgetuigd voor politiek redenen en kan
NIET negeren dat er tegen NL, Putin, Obama een ICC-
rechtzaak ligt.

Ik heb en houd het allerlaatste woord in deze MH17-
rechtzaak.

MH17-families laten zich door politici misbruiken.

MH17 tribunaal misleidi...
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ICC president Fernande...
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ICC president Silvia Fernandez de Gurmendi vervalst het
MH17-dossier. Putin zal hierdoor winnen.

ICC Silvia Fernandez weigert de waarheid over een
ICC_rechtzaak tegen NL op de website van het ICC te
publiceren, terwijl de hele Wereld via Sociale media op de
hoogte is van corruptie tussen NL en ICC.

Koning WillemAlexander treitert criminelen en terroristen via
sociale media; hij misbruikt mijn lichaam, mijn ICC_rechtszaak
om oorlogen te starten. Ook in Oekraine. 
Met goedkeuring van EU-Frans Timmermans, VN
Bankimoon... 

Koning WA tekent volgens onze Grondwet de nationale
wetten van Holland. 

In de praktijk zal het nog slechter gaan met NL; de media liegt
altijd. Het Volk weet niet wat er echt geregeld wordt door de
politiek.

ICC wil meer oorlogen, ook in Latijns-America.
Het aan de macht houden van Koningin Maxima is
topprioriteit, nu zij de Nederlandse daders van MH17 uit de
ICC-gevangenis moet houden.

Zelfs als ik vandaag word vermoord en mijn websites sluiten,
dan de macht van Putin binnen het ICC overeind.

Evenals de macht van Obama. Rusland weet dat de CIA
bewijsstukken inzake MH17 weigert aan het volk te tonen.

De NL-dictatorenclub maakt iedereen - internationaal -
woedend.
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Ik start een ICC-rechtzaak tegen de Mh17 advocaten en de
Stichting Vliegramp MH17 voor het laten verdwijnen van
bewijsmateriaal, het folteren en doden van mensen en het
vervalsen van het dossier voor de ICC-rechtzaak tegen
Oekraine.

MH17 advocaten en StichtingVliegrampMh17 krijgen van mij
de tijd om het Onderzoeksraad-rapport af te wachten en na
presentatie ervan 'de juridische waarheid aan het Volk te
presenteren'.

Weigeren zij dit bewijzen MH17 advocaten en families dat zij
moedwillig mijn lichaam folteren en mij proberen te doden,
omdat zij NL, EU, Kiev willen helpen bij genocide op het Volk in
Oekraine.

MH17 families en advocaten beschermen NL-daders - Rutte,
Koning WA - tegen strafvervolging, omdat zij tot de Elite-
moordenaarsclub van NL willen behoren.

Zij willen mensen doden....

Het Volk in Oekraine heeft geen Advocatenkantoren en
Rechtbanken om de oorlog te stoppen. MH17 families
blokkeren deze beschaafde oplossing voor het Oekrainse volk.

Mijn dossier van de ICC-rechtzaak tegen NL wordt misbruikt
om aan handjevol Oekrainiers aan te wijzen als MH17
daders... en hen in de cel te zetten.

Ik start ook een ICC-rechtzaak tegen AngelaMerkel en het
commerciele bedrijf Fox-it.
Voor commerciele redenen helpen zij politici en ICC bij het
doden van mensen.

Zij misbruiken mij hiervoor.

ICC RECHTZAAK TEGEN MH17 STICHTING ADVOCATEN (/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.-

rechtzaak.tegen.mh17.advocaten.stichtingvliegramp.vervalsen.rechtsfeiten.folteren.doden.burgers.febr2015.pdf)

Ik word nu gedwongen door machthebbers mee te werken
aan het doden van mensen... voor MH17 leugens.

Ik laat mij niet gebruiken.

Ik ben intelligent genoeg om oorlogen te stoppen via
Rechtbanken,  maar hiervoor krijg ik geen kans omdat het ICC
corrupt moet blijven.

Na ontvangst en verwerking van het officiele Onderzoeksraad-
rapport inzake MH7, start ik tegen MH17 advocaten. Stichting
Vliegramp Mh17 en ICT bedrijf Fox-it een ICC-rechtszaak
wegens:
folteren van mijn lichaam en poging tot moord op mijn
lichaam
het negeren van bewijsmateriaal over  Nederlandse MH17-
daders
het assisteren van NL, EU, bij het folteren en doden van
burgers in Oekraine
het vervalsen van het MH17 dossier voor de ICC-rechtzaak
tegen Oekraine.
Ook start ik een ICC-rechtzaak tegen AngelaMerkel

En het bedrijf Fox-it, dat NL-dictatoren helpt bij het  voorliegen
van het Volk over de Nep-Veiligheid in NL.

FOX-IT NEP-BEVEILIGING AIVD E.A = AANSPRAKELIJK MH17 (/uploads/5/6/2/4/56243847/fox-

it.aansprakelijk.mh17.grondwet.folterverdrag.corruptie.aivd.politie.hcss.icc.defensie.lobby..pdf)

MH17 ICCrechtzaak Ad...

Fox-it aansprakelijk ...

6 februari2015
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MH17 mensen willen door het parlement bedonderd worden.
Zij helpen het parlement bij het aanmaken van toneel.
Zij helpen psychopaten bij het aanmaken van een dekmantel
van moord op hun familie.
NL-politici, Koning, ambtenaren op Theahguesecuritydelta
lobby zijn  persoonlijk en prive verantwoordelijk.

MH17 mensen moeten tegen het parlement zeggen:

 Stop maar met dat criminele toneel. 
Wij weten dat NL formeel een dictatuur is sinds 2juni2014, nu
wij van DesireeStokkel het dossier van de ICC-rechtzaak tegen
NL hebben gekregen. 
Zij bewijst dat het ICC liegt over een rechtzaak tegen NL. 
Dat de Koning en de Kiesraad het parlement helpen bij het
negeren van de Grondwet. 
Dit negeren van de Grondwet is de methode van de Elite-
moordenaarsclub in NL om stiekem burgers te kunnen
folteren & doden.

Het MH17 vliegtuig is dus door 100% dictatoren over Oost-
Oekraine gestuurd. 
Bovendien helpen de NL-dictatoren het Kiev-parlement bij
genocide in Oekraine.
Het is genocide omdat het Kiev-parlement moet goedkeuring
van VN en EU het volk in Oost-Oekraine toegang tot de
rechtbank ontneemt. Oost-Oekraine mag geen rechtzaken
tegen het Kiev-parlement starten om de oorlog te stoppen.

NL wil dat seperatisten worden gestraft via het ICC.
Terwijl NL-dictatoren dezelfde seperatisten geld geven voor
het zoeken van de doden & materieel, voor repatriering naar
Holland.

Wij, MH17 mensen worden juridisch aantoonbaar gefolterd
door het parlement, omdat alle 225 politici liegen voer deze
gang van zaken.
Dit liegen = weigeren de Grondwet toe te passen.

Als MH17 mensen nu weer'niets doen', helpen zij de daders
van hun vermoorde familie bij het aanmaken van een
dekmantel voor deze daders.

Zij verspillen hun rechtspositie.

(/uploads/5/6/2/4/56243847/prakkenoliveira.helpt.icc.folteren.doden.hollanders.mh17.corruptie.parlement.koninlijkhuis.nctv.advcoatenorde.febr2015.pdf)

(/uploads/5/6/2/4/56243847/beeradvocaten.vervalst.mh17.bewijsmateriaal.icc.corruptie.folterverdrag.parlement.koninklijkhuis.jan2015.pdf)

MH17 Debat families wi...
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(/uploads/5/6/2/4/56243847/mh17.ctivd.corrupt.aivd.icc.lobby.mensenrechtenverdragen.folterverdrag.jan2015.pdf)

(/uploads/5/6/2/4/56243847/ctivd8april2008.pdf)

(/uploads/5/6/2/4/56243847/mh17.dutchsafetyboard.un.icc.murdergang.investigation.results.warcrimes.dec2014.pdf)

EU sancties tegen de Krim en Rusland
zijn een oorlogsmisdaad van de EU
binnen  de Oekraine.

De EU is nu als Oorlogsmisdadiger
terrein aan opeisen binnen het land
Oekraine.

EU heeft de plicht om tegen Rusland
en Oekraine een rechtzaak te starten
binnen het Internationaal
Gerechtshof in DenHaag.  Dit
weigeren zij, omdat zij het ICJ en ICC
willen handhaven als dekmantel
voor moord uitgevoerd door EU-
lidstaten en EU als instituut.

CEO Joustra of the DutchSafetyBoard
is re-elected in his job, now he must
falsify the MH17 investigation report.

Joustra also has to ensure that the
MH17 families in Holland assist the
International Criminal Court,
 MarkRutte-parliament en Dutch
Royals family in genocide on the
Donetsk-people in Ukraine.

MH17 families misuse my private life,
my legal evidence about corruption
inside ICC -  EU - UN - Kiev - Obama -
Putin......

They refuse to stop the genocide on

Mh17 Ctivd medeplichti... EU sancties Krim Rusla... MH17 DutchSafetyBoar...

mh17.ctivd.aivd.icc.lobby.jan2015.pdf

Bestand downloaden
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ctivd8april2008.pdf

Bestand downloaden
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mh17.dutchsafetyboard.icc.dec2014.pdf

  

 
(/)

HOME (/) NIEUWS NEWS (/NIEUWS-NEWS.HTML) DOSSIER VANAF MEI2007 (/DOSSIER-VANAF-MEI2007.HTML)

ZAKENPARLEMENT 2016 (/ZAKENPARLEMENT-2016.HTML) DODENLIJSTEN NL (/DODENLIJSTEN-NL.HTML)

PSYCHOLOGIE (/PSYCHOLOGIE.HTML)

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/prakkenoliveira.helpt.icc.folteren.doden.hollanders.mh17.corruptie.parlement.koninlijkhuis.nctv.advcoatenorde.febr2015.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/beeradvocaten.vervalst.mh17.bewijsmateriaal.icc.corruptie.folterverdrag.parlement.koninklijkhuis.jan2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dBg2k72Z1AU
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/prakkenoliveira.helpt.icc.folteren.doden.hollanders.mh17.corruptie.parlement.koninlijkhuis.nctv.advcoatenorde.febr2015.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/beeradvocaten.vervalst.mh17.bewijsmateriaal.icc.corruptie.folterverdrag.parlement.koninklijkhuis.jan2015.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/mh17.ctivd.corrupt.aivd.icc.lobby.mensenrechtenverdragen.folterverdrag.jan2015.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/ctivd8april2008.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/mh17.dutchsafetyboard.un.icc.murdergang.investigation.results.warcrimes.dec2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Str8bf2BnPI
https://www.youtube.com/watch?v=_sOg1a3sj4o
https://www.youtube.com/watch?v=o5udMzsr87E
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/mh17.ctivd.corrupt.aivd.icc.lobby.mensenrechtenverdragen.folterverdrag.jan2015.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/ctivd8april2008.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/
http://www.desireestokkel-nl.net/
http://www.desireestokkel-nl.net/nieuws-news.html
http://www.desireestokkel-nl.net/dossier-vanaf-mei2007.html
http://www.desireestokkel-nl.net/zakenparlement-2016.html
http://www.desireestokkel-nl.net/dodenlijsten-nl.html
http://www.desireestokkel-nl.net/psychologie.html


20102016 MH17  tweedekamer,ICC,government,moord.ovv.corruptie.burgerzaken,gemeente,provincie.embassade.embassy,vluchteling, facebook.istagram...

http://www.desireestokkelnl.net/mh17.html 9/14

Er is een belangrijke Juridische
overeenkomst tussen de
rechtspositie van de MH17 families
en de Aangifte door Rechtspraak
tegen Ministerie van Financien.

Het is een criminele constructie
veroorzaakt door Rechtspraak.

http://www.wetboek-
online.nl/wet/Sv/162.html

http://www.uwwet.nl/wetten-en-
regelingen/strafrecht/
wetboek-van-strafrecht/41-
ambtsmisdrijf-strafbaar-straf-
verboden.htm

Rechtspraak stelt dat ambtenaren
van het Min van Financien zich
schuldig hebben gemaakt aan
Ambtsmisdrijven volgens Wetboek
Strafvordering, 162.

Ambtenaren hebben de wettelijke
plicht om misdrijven die
plaatsvinden binnen het Ministerie
te melden bij O⏤cier van Justitie.

Melden in de rechtzzaal tijdens een
rechtzzaak verbonden aan deze
ambtsmisdrijven mag ook, maar dan
moeten zij dit wel doen. Verzuimen
zij deze melding, zijn zij medeplichtig
aan Grondwet, Wet & Verdragen
schending door hun baas de Minister
en Staatssecretaris. 

Rechtspraak speelt nu een gevaarlijk
smerig spel met Het Volk.

Zij negeren mijn ICC-rechtzzaak
tegen NL-parlement & Koning; alle
Politieke partijen & Koninklijkhuis
willen het ICC misbruiken om
Burgers in NL te folteren &
vermoorden.

Rechtspraak mag deze Juridische
constructie niet gaande houden,
volgens het Folterverdrag.

Doet dit wel. 

Dus Rechtspraak voert zelf ook

Wat de EU nu doet is eerst het
Donetsk-volk uitmoorden - met het
MH17 onderzoek als excuus -.
En hun folter - & moordpraktijken
uitbouwen in de Krim.

MH17 families en hun advocaten
werken hieraan mee.

De EU  heeft met deze nieuwe
sancties geregeld dat delen van het
Volk in Oekraine geen gebruik meer
mogen maken van het VN-verdrag...
en dus ook niet van het EU-verdrag.
Nederlandse bedrijven kunnen zeer
eenvoudig de sancties omzeilen.

Op grond van het Folterverdrag
hebben zij deze wettelijk plicht.

Zij mogen niet meewerken aan het
uitsluiten van een Volk van de
Verdragen.
Zij mogen voor een Volk geen
toegang blokkeren  tot de
Internationale Rechtbanken .

Dit doen zij nu wel.

Putin heeft ook de plicht om over
Oekraine en EU sancties een
rechtzaak te starten binne het ICJ,
vooral omdat het ICC een onderzoek
heeft gestart tegen Oekraine.... 

Het ICC steunt EU, Obama, Kiev in
het doden van Volkeren in Donetsk
en nu ook de Krim in Oekraine. 

Obama saboteert de resultaten van
het MH17-onderzoek via Kiev en ICC.

http://www.whitehouse.gov/the-
press-o⏤ce/2014/11/21/
fact-sheet-us-assistance-ukraine

Het factsheet van het Wittehuis
bewijst dat Obama akkoord gaat met
het feit dat het Kiev-parlement het
volk van Donetsk dwingt te leven
zonder overheidsdiensten, geld en
Rechtbanken.

USA geeft ruim 500 miljoen dollar
kado aan Kiev; verstrekt een lening
van 1 miljard dollar.

USA bouwt in Oekraine een

the Donestk-people  with the
Torture-treaty and my assistance.
They want to keep the Elite-
murdergroup in NL alive.

MH17 families are partly guilty of the
MH17 crash, because they have been
too lazy to make the NL-parliament &
Monarchy operate legally correct,
based on Constitution & Treaties.

'MH17 families refuse to stop
warcrimes and prove that they are
better persons who want justice on
Earth'. 

They misuse my body for their
murdergames together wout our
Judges, Lawyers... and I can't stop it.

They are more powrful than I am.

http://www.reuters.com/article/2014/12/05/us-
ukraine-crisis-mh-
idUSKCN0JJ1OK20141205

Bullshit-talks!  Especially as long
everybody lies about the  fact that
ICC and  UN are the ⏌rst guilty
parties.  First all the ICC-
manipulations need to be known
with the public. Second, the Donetsk-
people must start an ICC-lawcase
against their Kiev-parliament... And
perhaps than, we will get to some
truth. 

Volgens Kiev wilde Rusland - FSB -
een aanslag uitvoeren op Hollanders
in Charkov.

Ik geloof niet dat Putin dit zo
geregeld heeft.

Ik email al 7 jaar met FSB, in relatie
toto de ICC_rechtszaak tegen NL en
Rusland.

Ik email niet met Kiev, omdat Rutte
het Kiev-parlement helpt bij
genocide op het volk on Donetsk.

Het ICC kiest partij voor Kiev en gaat
akkoord met het feit dat Kiev het
Donetsk-volk dwingt te leven zonder
overheidsmiddelen en
mensenrechten.

MH17 Aangifte Min...

MH17 Obama sabotage...

MH17 Kiev aanslag...

Bestand downloaden
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Wetboek van Strafvordering en
Wetboek Strafrecht Ambtsmisdrijven
niet uit.

Mijn bewijs tegen Ministers &
Staatsecretarissen & Kamerleden is
zwaarder dan de enkele rechtzaak bij
een lager Gerechtshof tegen de
Minister en Staatssecretaris  van
Financien

MH17 families worden nu ook
geconfronteerd met Ambtenaren
binnen Ministeries AZ, BuZa,  BZK en
Veiligheid die hun bazen - de
Ministers, Staatsecretarissen en
Parlementsleden - helpen bij
Grondwetschending en
Mensenrechtenschending. 

De MH17 ambtenaren weigeren
Grondwet, Verdragen, EU-verdrag,
VN-verdrag en Statuut van Rome uit
te voeren, wat weer verboden is
volgens het Folterverdrag.

Het Volk kan nu de hierarchie van
machtsmisbruik &
mensenrechtenschendingen binnen
Rechtspraak herkennen.

Rechtspraak breekt moedwillig
Economie en Rechtstaat Nederland
verder af.

MH17 families hebben de wettelijke
plicht deze gang van zaken te
stoppen volgens het Folterverdrag.

Hun rechtspositie is sterk verzwakt
door de Aangifte van Rechtspraak
tegen Min van Financiën.

Binnen EU, VN, DNB, IMF,
Wereldbank e.d. wordt de
rechtspositie van NL nu drastische
verzwakt.

Deze lobby is onderdeel van de ICC-
lobby.

Dus: De Elite van NL zal de folter &
moordpraktijken op Het Volk van NL
versterken.
Er zullen komende jaar meer
'stiekeme doden' vallen.  

MH17 families zijn overgegaan tot
het folteren en doden van Hollanders
voor hun criminele toneelstuk rond

rechtsysteem naar Amerikaans
voorbeeld, bouwt een defensie-
apparaat naar USA design. 

Het InternationaalStrafhof steunt
Obama hierin, via sabotage van
bewijsmateriaal tijdens het
Oekraine-onderzoek.

ICC steunt genocide van NL en USA
en Kiev op Donetsk-volk, door
wekrwijze Obama en Rutte goed te
keuren via Anti-corruptie systemen
binnen de EU - VN - ICC.

Rusland krijgt de schuld van de
Donetsk-situatie, nu USA - EU - Navo
oorlog willen tegen Rusland.

Putin is niet slim.
Putin moet Internationaal
Gerechtshof rechtzaak starten tegen
NL - EU - USA... om oorlog te
verminderen.

Ik kan ⏌nale lobby-resultaat nu nog
niet inschatten.

Weet wel dat het volk van Donetsk
de regio moet verlaten, of worden
gedood deze winter.

Doordat NOS, RTL, Rutte, Koning
constant liegen over de MH17
rechtsfeiten, kunnen MH17 families
zeer eenvoudig met de dood worden
bedreigd of zelfs worden vermoord.

Het probleem is dat de Journalistiek
de oorlog tussen Kiev en Donetsk
voedt vanuit Nederland. 

NOS en RTL weigeren de leugens van
Parlement & Koninklijkhuis te
stoppen door de juridische waarheid
over het InternationaalStrafhof uit te
leggen aan het volk.

Terwijl er een beloning van 30
miljoen dollar is - van een
Onbekende Donor - bestemd voor de
Klokkenluider MH17.

Als deze donor het plan heeft om
mijn dossier binnen het ICC tegen NL
te misbruiken voor meer oorlog in
Oekraine , komt het erop neer dat
het ICC, NL, EU, VN het Kiev-

ICC helpt dus Kiev met genocide op
het Donetsk-volk, met goedkeuring
van OCSE, EU, VN.

Putin weet dat ik hem in de
gevangenis wil zetten van het ICC.

Als hij nu zou overgaan tot het doden
van Hollanders komt hij juist in de
ICC-cel terecht.

Houdt Putin Hollanders in leven en
helpen zij het Donetsk-volk blijft
Putin uit de ICC-gevangenis. 

Ik heb het allerlaatste machts-woord
over MH17.

MH17 nabestaanden weten dat ik
email met FSB.

Ik vind wel dat MH17  mensen Rutte
helpen bij het uitbouwen van de hel. 

Komende week stopt het Kiev-
parlement alle Overheidsdiensten in
Donetsk-regio.

Dit is een oorlogsmisdaad, omdat het
Kiev-parlement wil dat Donetsk
onderdeel blijft van heel Oekraine.

Kiev gaat dus het Donetsk-volk
uithongeren, laten dood vriezen,
dom maken, toegang tot recht
ontnemen... om vriendjes te kunnen
zijn met EU. 

Alle MH17 families die akkoord gaan
met deze Kiev-praktijk - en het feit
dat Rutte & co en het ICC - deze gang
van zaken steunen, zijn persoonlijk,
prive juridisch aansprakelijk voor
genocide op het volk van Oekraine. 

Mh17 families moeten kiezen: Wil ik
oorlogsmisdadiger in NL zijn, die ICC
en Rutte en EU en VN helpen bij
genocide op Oekraine volk, of niet?

Het ICC en ICJ zijn medeplichtig aan
deze vorm van Genocide.  
 
http://www.trouw.nl/tr/nl/30340/Onrust-
in-Oekraine/
article/detail/3791272/2014/11/15/Oekraine-
sluit-alle-

Stichting Vliegramp MH...

MH17 families Doodsbe...

MH17 Kiev stopt Overhe...
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de ramp.

Stichting Vliegramp MH17 

vervalst bewijsmateriaal, 
helpt parlement en
Koninklijkhuis bij het
vernietigen van de Rechtstaat
NL
houdt Advocatenorde een
moordenaarsclub 
wil afbraak NL economie. voor
hun zelfmedelijden
wil meer oorlogen via het
InternationaalStrafhof

 

Vandaag heb ik een brief geschreven
aan Wifka - 30 miljoen dollar
beloning voor Klokkenluider MH17 - .

Het Internationaal Strafhof vervalst
MH17 bewijsmateriaal met
goedkeuring van MH17 families...
omdat deze families nu BN-ers willen
zijn.

(/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtzaak.mh17.wifka.bundesnachrichtendienst.kremlin..pdf)

(/uploads/5/6/2/4/56243847/mh17.investigation.closes.due.to.falsifying.evidence.icc.families.parliament.monarchy.wifka.kremlin..pdf)

MH17 families who were present
during the commemoration in
Amsterdam yesterday,  falsify
evidence.

Based on the Torture -treaty the
MH17 families are legally obliged to
proceed on my evidence about ICC
corruption  and the ICC-lawsuit I
started against NL in 2007 - 2014,

They refuse to do this.

They refuse to admitt that NL-
parliament and King are responsible
for the fact that
. ICC is a corrupt Courtsystem.
. the plane MH17 ⏤ew over Ukraine.

parlement helpen bij genocide op het
dontsk-volk.

Het Donetsk-volk is niet in staat om
via rechtenonderwijs,
advocatenkantoren en rechtbanken
het Kiev-parlement, NL, EU, VN, ICC
leugens te stoppen.

Dus wordt er meer gevochten.

Wie wordt er het eerste kwaad op de
liegende MH17 families in NL?

Er ontstaan 2 kampen MH17
nabestaanden:
- degene die BN-ers willen zijn naast
Rutte, Koning, Slachto␄erhulp en de
ICC-lobby

- anderen die kwaad zijn over het
inconsequente gedrag van Rutte,
Timmermans in de media over de
gebeurtenis MH17.

Degenen in Nederland  die Rutte &
Co helpen bij het vervalsen van
bewijsmateriaal MH17 via ICC, OVSE,
VN .... willen dus meer oorlog tegen
het Volk van Donetsk.

Zij bewijzen dat zij de oorlog niet
willen stoppen met
rechtenonderwijs,
advocatenkantoren & rechtbanken.

Ik weet nu niet WIE er het eerste Gek
wordt....

Ik weet wel dat de donor van de 30
miljoen zeer veel Goede of Kwade
macht heeft.

Tegen de tijd dat ik kan beoordelen
WIE welk soort macht heeft gebruikt
in relatie tot deze 30 miljoen, is de
hel in volle gang.

Dan zijn er al meer slachto␄ers.

En...
Het InternationaalStrafhof is
geweldadiger dan Hitler; ICC heeft
tijdens haar 10 jarig bestaan meer
dan 6 miljoen individuen gedood. 

Het Internationaal Strafhof beschikt
al over een MH17 handboek waarin
precies staat vastgelegd 'Wat de

kantoren-in-separatistisch-
gebied.dhtml

(/uploads/5/6/2/4/56243847/mh17.rusland.specialist.helgasalomon.boycot.rechtsfeiten.wil.corruptie.moord.icc.parlement.koninklijkhuis.media.pdf)

Wifka,

This 30million reward for ⏌nding the
perpetrators of the Mh17 Aircrash
endangers the national security of
Swiss and NL.

It are President MarkRutte, King
Willem-Alexander, ICC president &
prosecutor who are the onces who
organized this crash.

I started an ICC-lawcase against NL in
may2007.

ICC has always been lying about this,
what terrorists understand very well.

In april and june 2014 I started an
ICC-lawcase against all politicial
parties in NL-parliament and the
Monarchy for the fact that theyprove
to me that they want me to be
tortured & killed by ICC - parliament -
monarchy.

The people in NL and on Earth may
not discover that NL = 100%
dictatorship, as I prove.

The passengers on MH17 were
delibertly mislead by all these
powerful persons; the 298 persons
could not check out the truth about
danger - security - Ukraine.

The people are being kept stupid, so
the Elite is free to kill.

MH17 family falsify...

MH17 handboek ICC Oe...

Wifka Swiss MH17 President R...

icc.rechtzaak.mh17.wifka.pdf
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When ICC would have been a fair
courtsystem, the NL-parliament and
Royal family would not have had the
opportunity to sabotage the national
security.

ICC should have educated the people
about the criminal activities of NL-
elite.

The family-members of the MH17
crash were misinformed due to ICC, 
they were also to lazy to make the
Parliament & MOnarchy opereate
legally correct.

The families never checked out the
activities of the Elite, what resulted
in the crash.

Because the MH17 families are partly
responsible for the fact that MH17
⏤ew over Ukraine, they now assist
ICC, Parliament & Royals in falsifying
evidence.

They protect the NL-elite against a
trial in Criminal Courts.

They misuse my life, my evidence
and they assist ICC, EU, UN, NL in
torture & killing on my family.

There can never be a lawfull trial
inside ICC, NL, Ukraine about this
Mh17 crash.

The International Criminal Court
president SangHyunSong and
Prosecutor FatouBensouda are the
1e perpatrators.
ICC lies about an lawsuit I started
against Nl-parlement en Royal
family.

The NL-parliament & Monarchy are
de 2e perpatrators.
They want ICC to kill individuals and
to falsify ⏌les.

The NL-lobby of our courts -
Rechtspraak - and the Barassociation
are the 3e perpatrators.

Media is the 4e warcriminal.

Many Dutch Nationals are o⏤cial
warcriminals in NL since august 2012
april and june 2014.

This makes them responsible now
the crass took place on 17july2014.

All these lies result in the fact that
NL MH17 families assist Kiev-
parliament in genocide in Donetsk-
region.

de⏌nitieve conclusie is van het MH17
onderzoek, gerechtelijke uitspraken
en gevolgen'.

De Onderzoeksraad schrijft nu een
soort toneelstuk waarmee de MH17
Nabestaanden moeten worden
gedwongen tot een bepaalde manier
van denken & handelen.

Dit is omdat de volgende personen
aan de macht moeten blijven in hun
huidige job...voor eachtgeld
regelingen, goude handdrukken...e.d.

De President van het ICC
SangHyunSong
Aanklager ICC Fatou Bensoude
Koninklijke familie
Rutte, Timmermans, Koenders,
Donner e.a. tegen wie een ICC-
rechtzaak ligt
Bestuur Raad voor Rechtspraak
Deken van de Advocatenorde
Ondernemers werkend met
VNONCW, MKB, Vakbonden, banken
Journalisten en Bestuurder Media.

 Putin, Medvedev, Obama, Clinton
moeten boven de wet blijven binnen
het ICC.  Rutte & co kunnen hun
gedrag niet 100% beheren, dus staat
voor ongeveer 50% vast HOE die
personen en Landen via het
bedrijfsleven moeten worden
gemanipuleerd.

Voor de duidelijkheid:

Alle gerechtelijke uitspraken die
MH17 nabstaanden krijgen van een
Hollandse rechtbank zijn toneel, in
elkaar gezet via de lobby HCSS-
Eurojust - VN - Interpol - Europol -
OVSE.

MH17 moeten de Verkiezingsuitslag
Donetsk aanvaarden.
Leider  Aleksandr Zachartsjenko is
niet meer of minder dictator dan het
Kiev-parlement, MarkRutte & co,
Koninklijkhuis,
InternationaalStrafhof. 

Als de MH17 nabestaanden niet
afgeslacht willen worden via het

All presidents on Earth keep ICC
corrupt.

But, I am a Dutch National and for
that reason the ICC-lawcase against
NL = 100% blunder on behalf of NL -
ICC - EU - UN.

To cover up this blunder people need
to be killed.

for this reason the 30million reward
breaks down the national security of
NL and Swiss.

http://www.wifka.de/wer-hat-mh17-

abgeschossen-30-000-00000-

mio-dollar-belohnung-fuer-hinweise-auf-die-

taeter.html 

(/uploads/5/6/2/4/56243847/wifka.swiss.30million.presidentmarkrutte.icc.monarchy.quilty.of.mh17.corruption.17sept2014.pdf)

MH17 families worden met een
Gratis Advocaat in de valkuil gelokt
van Dictator MarkRutte & Co.

GRATIS advocaat kost de
nabestaanden 950.000 euro.

Als MH17 Nabestaanden - 1ste lijn -
mijn juridische bewijstukken nu
toepassen - in het openbaar in
formele correspondentie kunnen zij
nog voor 2015 1 miljoen euro
schadevergoeding op hun
bankrekening hebben staan. 

Aanvaarden zij deze 'gratis hulp',
kunnen zij alleen de schadeclaim van
Malaysia Airways ontvangen; daarna
kunnen zij geen schadeclaim meer
neerleggen bij de Staat der
Nederlanden. Ook kunnen zij NL-
politici niet als dader in de cel zetten.

MarkRutte & co hebben door dat
Mh17-families 'lui en achterlijk zijn'. 
Rutte weet dat ik bewijs dat NL-
parlement en Koninlijkhuis van NL
een 100% dictatuur hebben gemaakt
via Internationaal Strafhof corruptie.
Met goedkeuring van EU, VN.

Mh17 Verkiezingsuitsla...

MH17 Rechtsbijstand gr...

wifka.swiss.30million.presidentmarkrutte.icc.mh17.17sept2014.pdf
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They also misinform and misuse the
people of Donetsk.

NL MH17 families are after revenge -
killings - because they are partly
responsible themselves and they are
reluctant to carry that responsiblity.

Over the past 3 months I gave them
the possibility to stop the ICC and NL-
sabotage.
They refuse to work legally correct.

http://www.blikopnieuws.nl/2014/marco-borsato-

treedt-op-bij-nationale-herdenking-mh17

Nabestaanden  van de MH17
slachto␄ers die de
herdenkingsdienst op 10 november
2014 zullen bijwonen,   verliezen hun
rechtspositie volledig.

Zij vieren feest,   samen met de
moordenaars van hun familie-lid. 

Alle BN-ers die optreden zijn
kwaadwillend;      zij willen dat de
media liegt over de gang van zaken
rond het InternationaalStrafhof &
Co... voor behoud van hun luxe
leventje.     
Zij werken allemaal voor JohndeMol
& JoopvanderEnde...en NPO &  RTL...
dus helpen zij de media bij het
folteren & doden van Nederlanders
door moordende politici en leden van
het Koninklijkhuis aan de macht te
houden.

(/uploads/5/6/2/4/56243847/email.video.over.juridische.valkuil.10november.herdenking.ra.koninlijkhuis.parlement.aug2014.pdf)

Internationaal Strafhof kunnen zij
zich beter juridisch correct opstellen.

Zij moeten aan MarkRutte vragen
waarom hij verzwijgt dat het ICC een
onderzoek is gestart naar Oekraine. 

MH17 moeten de Verkiezingsuitslag
Donetsk aanvaarden.
Leider  Aleksandr Zachartsjenko is
niet meer of minder dictator dan het
Kiev-parlement, MarkRutte & co,
Koninklijkhuis,
InternationaalStrafhof. 

Als de MH17 nabestaanden niet
afgeslacht willen worden via het
Internationaal Strafhof kunnen zij
zich beter juridisch correct opstellen.

Zij moeten aan MarkRutte vragen
waarom hij verzwijgt dat het ICC een
onderzoek is gestart naar Oekraine. 

Rutte verzwijgt dit omdat het Volk
mijn dossier niet mag Googlen.

Het Volk mag niet ontdekken dat
Rutte & co en het ICC Nederland
opzettelijk in een oorlog brengt.

Burgers in landen die lid zijn van het
ICC weten dit; hierdoor vallen veel
landen momenteel in een
burgeroorlog.

In januari2015 is NL zeer kwetsbaar
voor geweldadige overname vanuit
het buitenland.

Rutte & co hebben nieuwe wetten
geschreven die het Volk rechtenloos
maken.
het Volk wordt ⏌nancieel armer &
rechtenlozer door Wetten WMO2015,
Particiaptiewet en Jeugdzorgwet.

Het Volk wordt met een harde klap
wakker geschud in 2015.

Bedrijven kunnen zeer eenvoudig de
MH17 - Parlement - Koninklijkhuis -
ICC leugens misbruiken voor het
verstoren van de NL-economie.

Vakbonden, Werkgevers, CPB, CBS,
ACM, WRR, SCP e.a. kiezen partij voor
de ICC-leugens.

MH17 Nabestaande staan hier dus
tussen in.

MH17 mensen moeten aan het Volk
duidelijk maken dat het niet nodig is
om NL in een burgeroorlog te

Rutte weet dat ik MH17
nabestaanden heb geinstruieerd =
eis 1 miljoen euro schadevergoeding
omdat ik bewijs dat Rutte een
o⏤cieel dictatator is, schuldig aan
MH17 ramp.

MH17-families hebben verzuimd dit
te doen.

Putin  is Rutte & co te slim af.

Hij start Genocide-rechtzaak tegen
Kiev-parlement in Moscow-
rechtbank.

NL- Timmermans heeft Kiev-
parlement geholpen bij 'beveiligen
van MH17 rampplek met NL-
defensiepersoneel'.
NL helpt Kiev bij genocide op volk
Oekraine.

Putin kan nu zowel Kiev-politici als
Rutte & co in Moscow-gevangenis
plaatsen.

Omdat het Internationaal Strafhof
100% corrupt is en NL in een
dictatuur houdt..., 
wat heeft geresulteerd in' MH17
vliegt over Oekraine in
oorlogsgebied'.

NL - Onderzoeksraad - staat
achteraan in de rij  'daders MH17
stra␄en en in gevangenis zetten'.

Putin gaat eerst alle daders in
Moscow-gevanggenis plaatsen.

NL-volk mag dit niet ontdekken.

Dus moeten MH17 families worden
gedood.
Over een periode van 20-30 jaar..

Raad voor Rechtsbijstand is BEUL in
NL-bureaucratie.

RvR zorgt er voor dat burgers met
lagere inkomens geen rechtzaken
kunnen starten tegen President,
Ministers e.a. parlementsleden
inzake 'Ambtsmisdrijven begaan
door leden van de Staten-Generaal'.

De armen van NL mogen schending
van Fundamentele Grondrechten &
Mensenrechten niet stoppen. Zij
moeten rechtenloos blijven van RvR.

Dit bewijs ik, met mijn ICC-rechtzaak
tegen NL.

http://desireestokkel.nl/RaadvoorRechtsbijstand.pdf

video.juridische.valkuil.herdenking.aug2014.pdf

Bestand downloaden
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InternationaalStrafhof, HogeRaad, Rapport, DNA, Criminaliteit

brengen. 

Ik heb de nieuwe Grondwet voor de
Republiek NL geschreven omdat ik
de manipulaties van Rutte & co al zag
aankomen. 

Lagere sociale klassen worden door
RvR gedwongen hun leven & lijf te
o␄eren aan de luxe
arbeidscontracten van de Elite in de
bureaucratie.

Als MH17-families - zowel RvR als
Dictatoren Rutte & co hierin steunen
 door gratis advocaat te aanvaarden -
verlagen de MH17-families zich tot
mede-oorlogsmisdadiger....
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