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

Onderwerp:Qkoorts mensen verliezen rechtzaak door koppigheid Fw: Nieuwe Grondwet

Nederland 2juni2014 .

Datum:Wed, 25 Jan 2017 13:07:45 +0100

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

Aan:jose@vpexploitatie.eu, informatie@asnbank.nl, info@veb.net,

persdienst@cbs.nl, pers@acm.nl, info@schokkend-groningen.nl,

info@vvvameland.nl, info@vvvschiermonnikoog.nl, info@vvvterschelling.nl,

info@texel.net, info@sameneentexel.nl, secretariaat@roundtexel.com,

info@vvvterschelling.nl, limburgonderneemt@mgl.nl, info@burgemeesters.nl,

info@pvv.nl, info@pvda.nl, pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl,

info@vvd.nl, sp@tweedekamer.nl, christenunie@tweedekamer.nl,

cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, receptie@groenlinks.nl,

info@d66.nl, sgp@tweedekamer.nl, info@vnl.nu, info@bewegingdenk.nl,

ledenadmin@50pluspartij.nl, oranje@knvb.nl, info@socialealliantie.nl,

info@njr.nl, lsvb@lsvb.nl, redactie@studenten.net, beckers@sgr.nl,

info@anvr.nl, pers@tui.nl, clientenservice@corendon.nl,

publieksvoorlichting@coa.nl, Frontoffice-NCC@nctv.minvenj.nl,

info@fairtrade.nl, info@eerlijkwinkelen.nl, info@ltonoord.nl,

M.vantPadBosch@Natuurmonumenten.nl, administratie@zzp-nederland.nl,

info@broodfonds.nl, info@zzpcentrum.nl, info@tts.nl, info@transconsult.nl,

export@simex.nl, rusembassynl@mid.ru, fsb@fsb.ru,

pr_dept@sputniknews.com, ask@kommersantuk.com, pr@onexim.ru,

producers@rttv.ru, info@primamedia.ru, blijfdenkenaan@gmail.com,

Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, emb_nl@mfa.gov.ua,

info@hg.mofa.go.jp, info@embassyofmyanmar.be, embassy.haag@mfa.ee,

press.release@china.org.cn, ppm@pmo.gov.my, consulate.hga@mfa.gov.hu,

ambassade.monaco@skynet.be, emb.lahaya@maec.es,

presidente@pec.governo.it, info.mfa@gov.mt,

pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch,

hay.vertretung@eda.admin.ch, den-haag-ob@bmeia.gv.at,

embassy.netherlands@mfa.gov.lv, hague@embassy.mzv.cz,

embassy.hague@mfa.rs, emb_nl@mfa.gov.ua, lahaye.amb@mae.etat.lu,

embassy.haag@mfa.ee, sanomat.haa@formin.fi, haaamb@um.dk,

emb.hague@mfa.no, ambassaden.haag@gov.se, ceu@gov.scot,

SupremeCourt@courts.ie, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, haga@mae.ro,

emb.hague@mzv.sk, korea@korea-dpr.com, korean@kbs.co.kr,

letterbox@dailystar.com.lb, nlemb@mofa.gov.sa, iranemb.kul@mfa.gov.ir,

info@kuwaitembassy.nl, info@embassyofoman.nl,

webmaster@indianembassy.nl, correo@presidencia.gob.bo,

embve.bebrs@mppre.gob.ve, brusselspe@gmail.com, Stop the War Coalition

<office@stopwar.org.uk>, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,

Embassy.Hague@mfa.bg, info@ethiopianembassy.be, info@amba-mali.be,

embassy.malawi@skynet.be, embassy@uzbekistan.be, irak@skynet.be,

thehague@tamseel-ecs.gov.eg, boc@pm.gov.tn, ambalg3@ziggo.nl,

ambassade.lahaye@maec.gov.ma, eacenq@reo.gov.hk, hadgen@had.gov.hk,

info@embassyofmyanmar.be, washington.field@ic.fbi.gov,

embassy.thehague@mfa.gov.tr, info@arubahuis.nl,

embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb.angola.nl@gmail.com,

pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, kapo@kapo.ee,

post@pst.politiet.no, info@ottawapolice.ca, armeewaffen@vtg.admin.ch,

telejato@libero.it, embassy.thehague@mfa.gov.tr, redactie@tweakers.net,

woordvoering@knp.politie.nl, valse-email@fraudehelpdesk.nl,

pm@pm.gov.pt, bruxelas@mne.pt, ambassade.lahaye@maec.gov.ma,

editor@jordantimes.com, editor@gulf-times.com, executive-
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editor@nytimes.com, foreign@guardian.co.uk, info@moskeebadr.nl,

rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl,

info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl, voorlichting@rechtspraak.nl,

pr@bol.com, publicrelations@wehkamp.nl, info@anvr.nl, ooggetuige@nos.nl,

clientenservice@corendon.nl, pr_dept@sputniknews.com,

ask@kommersantuk.com, prelease@sptimes.ru, nikibor@vsrf.ru,

info@medischebanenbank.nl, redactie@ntvg.nl, w.vander.horst@nvz-

ziekenhuizen.nl, piaf@pressenza.com, Solliciteren <solliciteren@DSW.nl>,

oga.vanderbeek@vumc.nl, meldpunt@igz.nl, info@luchtsignaal.nl,

redactie@luchtvaartnieuws.nl, news@icenews.is, ritstjori@althingi.is,

mayor@london.gov.uk, admin@number10.gov.uk, otp.informationdesk@icc-

cpi.int, nlconsulategambia@gmail.com, mivd@mindef.nl,

info@verkeersslachtoffers.nl, contact@verkeersslachtoffers.org,

j.begijn@terneuzen.nl, p.devliegher@terneuzen.nl,

Hague.Info@mfat.govt.nz, austemb_thehague@dfat.gov.au,

info@stichtingquestion.nl

Q-koortsmensen moeten opnieuw rechtzaak starten.

Dit kan nu ik op 18november2016 het arbeidsontract InterimMinisterPresident

claim via UNSG Antonioguterres en Ambassades.

De Q-koorts mensen hadden de rechtzaak wil kunnen winnen,
maar dit wilden zij niet.

Zij hebben geweigerd de smerige criminele relatie tussen Parlement - Rechtspraak

in hun dossier juridisch correct te verwerken. Terwijl zij dit wel wettelijk verplicht

zijn  vanaf het Folterverdrag.

Het Nederlandse volk blijft weigeren te aanvaarden:

'Zolang Rechtspraak ziet dat het volk wegkijkt
bij de ICC-rechtzaak tegen alle NL-parlementsleden - Koningshuis...

en dus weigert de ICC-rechtzaak tegen NL
in het openbaar met elkaar te bespreken....

blijven Rechter in NL werken als Lobby-rechter'.

Rechters denken al volgt:

'Zolang het volk het goed vindt dat parlementsleden
- leden van de Koninklijke familie - lobbyisten de Grondwet -

VN Verdrag -
Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen negeren... steunen

wij Rechters
de Elite. Ook als deze Elite overduidelijk het volk foltert -
doodt'.

Qkoorts-mensen hadden:

 Eerst de ICC-rechtzaak tegen NL op tafel moeten leggen. Ook op hun website

en in de media.
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De media moeten dwingen juridisch correct te gaan werken.

Op grond van mijn dossier en de ICC-brieven die ik heb ontvangen

en het feit dat het ICC al mijn  klachten negeert...de corruptie tussen

- Parlement - Koningshuis - Lobby -  Advocatuur - Media moeten uitleggen aan

het Volk - en de Rechter.

Zij hadden vanaf de Grondwet - Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen -

NL Qkoorts dossier hun rechtzaak moeten opbouwen.

Nu?

Ik ben toch volgens de letter van de wet InterimMinisterPresident van Nederland,

sinds 18nov2016?
Ik heb toch per decreet de GrondwetRepubliekNL ingevoerd?

Inderdaad, maar gezien de laksheid van de Qkoortsmensen en hun advocaten kan ik nu

niet even zeggen:

'Ja, Qkoorts mensen. Jullie hebben gelijk. De Overheid heeft smerige

vertragingsspelletjes met

jullie gespeeld. Jullie krijgen elk een schadevergoeding'.

Ik kan nu weinig doen, omdat de Qkoorts-mensen mij te lang hebben genegeerd.

Rechtspraak - Parlement - Volk..weten dit.

Dus wat nu?

Nu, begin je van voor af aan - voor een meer professioneel en harder dossier voor
Hoger beroep -.

Schrijf een nieuw - aanvullend dossier voor Hoger Beroep -.

Waarin dit keer wel staat 'dat jullie dankzij mij weten dat er 100% Lobby-

rechtspraak

is in NL, tussen Rechtspraak - Parlement - Koningshuis - Thehaguesecuritydelta

- ICC'.

Voeg toe brieven van mijn website.

Voeg toe dat ik op 18nov2016 het arbeidscontract InterimMinisterPesident

claim via de UNSG Antonioguterres.

Brieven genoeg op mijn site.

Voeg alle brieven toe die ik van het ICC heb ontvangen...en all mijn brieven

aan het ICC,

die bewijzen dat het ICC Nederlandse politici helpt bij het in de doofpot houden

van een rechtzaak

die het hele Nederlandse Volk rechtenloos maakt.

Voeg de brief van mij aan de Rechtspraak toe, die nu bewijst dat zij weigeren

de Grondwet - folterverdrag

- mensenrechtenverdragen uit te voeren.... en wiegeren het volk voor te

lcihten over de ICC-rechtzaak tegen
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NL.... En weigert mij als InterimMinisterPresident te erkennen.

Daarna... pak je opnieuw het Folterverdrag en eist dat de Rechter deze

corruptie bij de Rechtspraak erkent.

Daar bovenop volgt pas het Q-koorts dossier.

Veel slachtoffers van onze Lobby-rechtspraak lezen mijn emails en dossier en

zeggen:
'dit doen wij niet'.

Jullie vergeten even 'dat ik het ook moet doen om niet gedood te worden'.

In oktober2016 nog heeft de Politie Zandvoort mij in de val geprobeerd te lokken

om mij te folteren - doden.

Mijn leven is geen feest; ik moet alles doen zonder hulp van anderen.

Stop dus met 'koppig zijn'.

Toon eerst de corrupte Rechtspraak aan in het dossier.... en claim opnieuw de

Qkoorts-mensenrechten.

DesireeStokkel

With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet - Mensenrechtenverdragen

we1elijk 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.
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h�p://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/grondwet.nederland.2014.repuliek.poli�ekepar�jen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

h�p://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/cons�tu�on.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf

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

Onderwerp:Fw: Nieuwe Grondwet Nederland 2juni2014 . ICC-rechtzaak tegen

Koningshuis

Datum:Fri, 16 May 2014 07:10:50 +0200

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

Antwoord-naar:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:info@stichtingquestion.nl

Q-koortsvereniging,

Ik hoop dat jullie de rechtzaken winnen.

Toch stuur ik deze email als waarschwuing.

Nederland hee+ een genocide-club oonder leiding van het Koningshuis.

De Nederlandse verie van de nieuwe Grondwet is af.

http://hollandsrechtenhuis.info
/Grondwet.Nederland.2014.Repuliek.PolitiekePartijen.Kiesraad.Koningshuis.genocide.ICC.Rechtspraak.pdf

Deze wordt onderdeel van een ICC-rechtzaak tegen het Koningshuis op 2juni2014.

dan dwing ik ook NOS, BlauwBloed deze rechtzaak te erkennen en uit te leggen aan het Volk.

Desiree

From: desireestokkel
Sent: Wednesday, May 14, 2014 7:49 AM
To: e.r.van.de.haar@cpb.nl ; persdienst@cbs.nl
Subject: Fw: Nieuwe Grondwet Nederland 2juni2014 . ICC-rechtzaak tegen Koningshuis

CPB, CBS,

Het Bedrijfsleven gaat onderuit in 2014.

Koning Willem-Alexander prijs maakt ondernemers belachelijk.

Campina werkt innig samen met China; China neemt Nederland over via Campina.

Enz... enz...

Ondernemers die de Koning willem I – prlij hebben gewonnen, moeten deze teruggeven

vóór 2 juni2014.
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Koningshuis negeert mijn ICC-brieven.

Zij willen oorlog in NL.... voor behoud van hun luxe leventje.

From: desireestokkel
Sent: Wednesday, May 14, 2014 7:32 AM
To: info@dnb.nl ; otp.informationdesk@icc-cpi.int
Subject: Fw: Nieuwe Grondwet Nederland 2juni2014 . ICC-rechtzaak tegen Koningshuis

DNB, Klaas Knot,  ICC

Ik zet u in de gevangenisvan het Interna�onaal Stra@of voor het verlenen van hulp aan poging tot moord,

uitgevoerd door de Koninklijke familie.

Samen met Werkgevers, vakbonden, universiteiten, HCSS organiseert

u genocide in Nederland... en u wilt een Burgeroorlog.

Desiree Stokkel

From: desireestokkel
Sent: Monday, May 12, 2014 8:43 AM
To: info@landelijkberaadmarokkanen.nl
Subject: Fw: Nieuwe Grondwet Nederland 2juni2014 . ICC-rechtzaak tegen Koningshuis

Landelijk beraad Marokkanen,

Subject: Nieuwe Grondwet Nederland 2juni2014 . ICC-rechtzaak tegen Koningshuis

ICJ, President Peter Tomka,

2Juni2014 start ik een ICC-rechtzaak tegen Koning Willem-Alexander,

Koningin Maxima en Mr Pieter van Vollenhoven omdat zij de Grondwet negeren,

voor het folteren & doden van burgers .... voor hun luxe leventje.

Tot de EU-verkiezingen zullen poli�eke par�jen PVV aanvallen,

als een dekmantel voor hun eigen folter & moordprak�jken in NL.

h�p://hollandsrechtenhuis.info

/Grondwet.Nederland.2014.Repuliek.Poli�ekePar�jen.Kiesraad.Koningshuis.genocide.ICC.Rechtspraak.pdf

Ik schrijf een Nieuwe Grondwet voor de Republiek Nederland, zonder Koningshuis.

Ter voorkoming van een burgeroorlog in NL, of verlies van de souvereiniteit van NL.

Jullie helpen mij niet!

ICJ laat oorlog ontstaan in NL.
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