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Onderwerp:ASN triodos tencate Fwd: ICC rechtzaak / lawcase against School-lobbyists NL + Boards Financial Institutes + MUltinationals

Datum:Wed, 28 Jun 2017 09:31:27 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@banktencate.nl, informatie@asnbank.nl, info@triodos.nl, info@windesheimflevoland.nl, webmaster@ecb.europa.eu,

woordvoering@knp.politie.nl, communicatie@politieacademie.nl, info@defensiebond.nl, info@marechausseevereniging.nl,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, pm@pm.gov.pt, press@princes-trust.org.uk, ceu@gov.scot, hello@scottishhumanrights.com,
info@socialentrepreneurs.ie, webmaster@taoiseach.gov.ie, mayor@london.gov.uk, info@pensioenfederatie.nl,
communicatie2@gepensioneerden.nl, pers@ouderenfonds.nl, info@anvr.nl, redactie@tweakers.net, klantenservice@beslist.nl,
contact@fashionchick.nl, Solliciteren <solliciteren@DSW.nl>, consumenten@kifid.nl, afmp@afmp.nl, pers@acm.nl, persdienst@cbs.nl,
juridisch@thuiswinkel.org, fsb@fsb.ru, washington.field@ic.fbi.gov, nlemb@mofa.gov.sa, press.release@china.org.cn,
austemb_thehague@dfat.gov.au, corteidh@corteidh.or.cr, info@ottawapolice.ca, armeewaffen@vtg.admin.ch, telejato@libero.it,
thehague@tamseel-ecs.gov.eg, mae@diplomatie.gov.tn, ambassade.monaco@skynet.be, ondernemingskamer@rechtspraak.nl,
otp.informationdesk@icc-cpi.int

ASN, Triodos, Tencate,  DNB, Defensie, Politie, Marechausse, UNSG, EU Donald Tusk, BREXIT, ECB, Pensioen,  ANVR, Republiek-

organisaties,

Bericht voor Bankbesturen  ASN, Triodos, Tencate.

Als jullie -  Bank directeuren - NIET in de ICC-gevangenis willen worden gezet in de maan augustus2017

voor het in stand houden van Dictatuur NL, doen jullie het volgende:

De President / Voorzitter van de Raad van Bestuur ASNbank, Triodos bank, Tencate bank,
stuurt een brief aan mij - die ook geadresseerd is een het ICC - MinAZ Dictator Markrutte -
DNB Dictator Knot.

Dit kan één Brief  zijn van de 3 Bankbesturen tesamen aan mij geadresseerd,
welkewordt geadresseerd aan alle personen; dus adresseer de brieven zoals ik dit ook doe.

Het volk op Aarde mag weten wat gaande is.

In de brief staat:

Wij erkennen de ICC-rechtzaak tegen NL, gestart op 1mei2007.

Wij erkennen het rechtsfeit dat Nederland een Dictatuur is per 2juni2014:
 ICC-rechtzaak tegen Koning WA.

Wij erkennen Republiek NL - de GrondwetRepubliek NL - Republiekswetten,
per decreet ingevoerd door DésiréeElizabethStokkel op 18november2016, via UNSG AntonioGuterres.

Wij erkennen DesireeStokkel als InterimMinisterPresident en zullen haar
steunen in het Opschonen van het NL -parlement,
volgens de eisen van Grondwet Republiek NL en Republiek wetten.

Wij erkennen dat DesireeStokkel vanuit HUIS blijft werken;
zij eist per brief dat Dictator Markrutte nieuwe Verkiezingen uitschrijft voor de
Gekozen Minister President Republiek Nederland.
DesireeStokkel verlaat haar IMP arbeidscontract op de dag dat zij de door het
Volk gekozen Minister President Republiek NL in zijn of haar arbeidscontract benoemt.

Dictator Marktrutte blijft werkzaam op het Ministerie van Algemene Zaken tot aan de
dat dat DesireeStokkel het arbeidscontract van de IMP overdraagt aan de nieuwe
Republiek Minister President.

Ik kan een deel van de criminaliteit - terrorisme in NL - EU stoppen,

met deze handeling, dus voer ik deze Juridische Opschoon-actie ook uit.

Het betekent  'iets' als criminele zo sluw zijn dat zij de Rotterdamse Haven platleggen.

En, ik heb geen zin meer in Zwakbegaafde Elitair Nederland.

Het Internationaal Strafhof vindt  - vond in augustus 2012 - dat er te weinig
oorlogsmisdaden plaatsvinden in NL om het dossier van de ICC-rechtzaak tegen NL
juridisch correct te verwerken.

Ik vind dat er meer dan genoeg oorlogsmisdadigers in NL zijn en dat het ICC
heel EU in criminaliteit - terrorisme brengt.
Het ICC heeft genoeg mensen gedood.

Lees het Folterverdrag nog even, voordat er keuzes gemaakt worden
naar aanleiding van deze email.

DesireeStokkel
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Repiubliek-organisaties, Boards Banks - Multinationals,

In august2017 I will start an ICC-lawcase against:

about:blank
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School-lobbyists / school-advisors: POraad, VOraad, MBOraad, HBOraad
for the fact that they support the Dictatorship NL
and misuse my evidence and emails against the people they are working for.

All Bank -directors of Banks, officially registered with the Chamber of Commerce in NL.
They misuse my evidence to build Dictatorship NL and expand it,
at the cost of  Simple people / Small business.

All Boardmembers of Multinationals, officially registered in NL.

What wil I achieve?

No Terrorism -attacks in NL.... and perhaps less Terrorism-attacks in UK - DE - FR.

How do I feel?

Furious.
I am a good person, while I am being threaten with deth by the NL parliament & Judiciary.
The way I must defend Myself  against murder...results in a better political Legal Framework
for Simple people .

Lobbyists misuse this  legal evidence to polish their image in co-operation with
other persons against whom I already started an ICC-lawcase.

Lobbyists continue to expand Dictatorship NL at the cost of the lives of the persons they are
suppose to bring a better Legel Framework in a State of law.

DesireeStokkel

Embassadors, Presidents, Republic NL -organisations,

ICC-rechtzaak tegen BREXIT onderhandelaars DavidDavis en MichelBarnier.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.daviddavis.brexit.michelbarnier.warcrimes.nl.eu.un.1july2017.pdf

In the supplement and under the link the concept-letter with which
I start an International Criminal Court lawcase against
BREXIT negotiators DavidDavis UK & MichelBarnier FR, on 1 july2017.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.daviddavis.brexit.michelbarnier.warcrimes.nl.eu.un.1july2017.pdf

DesireeStokkel

_______________________________________________________________________________________________________________________-

IGZ, Politie, Ambasssades, ICC, Republiek-organisaties,

Ik heb een brief van de Inspectie Gezondheidszorg ontvangen
waarmee zij bewijzen dat zij Parlementsleden - Koning - Lobby
helpen bij het willens & wetens folteren - doden van burgers.

Ik start een ICC-rechtzaak tegen Inspecteur Gezondheidszorg

Ronnie van Diemen en mv.drs.M.V.Kloosterman.

Brieven gepubliceerd op mijn website

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/igz.folteren.moord.burgers.icc.rechtzaak.parlement.unsg.24juni2017.jpg

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/icc.lawcase.against.healthcareinspectornl.torture.murder.warcrimes.dictatorshipnl.24june2017.pdf

Letter from the Healthcare Inspector NL proves

that the Healthcare Inspector and personnel of the Ministry of Health NL

willfully assist the parliament- monarchy- lobby

with torture - murder on Dutch civilians... and civilians, internationally.

I have started an ICC-lawcase against the Healthcare Inspector and a co-worker.

Letters under the link on my website.

DesireeStokkel

With regards,

about:blank
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DesireeStokkel
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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,

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
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