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E-court Doorn = Fascistische private rechtbank die DictatuurNL wil; republiekNL
negeert 
1 bericht

desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 19 januari 2018 om 09:54
Aan: hanenburg@e-court.nl
Cc: ondernemingskamer@rechtspraak.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Nlemb
<nlemb@mofa.gov.sa>, webmaster@indianembassy.nl, webmaster@africa-union.org, CONTACT@theblacksea.eu,
contact@anp.nl, Contact <contact@business-humanrights.org>, contact@aclei.gov.au, contact@student.be,
consumenten@kifid.nl, Hello <hello@scottishhumanrights.com>, Press <press@princes-trust.org.uk>, Department of
Jobs Enterprise and Innovation DJEI <press.office@djei.ie>, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>,
embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb.lahaya@maec.es,
hendriks@richardkorver.nl, info@diekstravanderlaan.nl, ipaespana@ipaespana.org, info@ottawapolice.ca,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch, Telejato <telejato@libero.it>, info@dnb.nl,
receptie@nieuwspoort.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, persvoorlichting@tweedekamer.nl,
gert.riphagen@eerstekamer.nl, Bruxelas <bruxelas@mne.pt>, archivio.denhaag@esteri.it, thehague@tamseel-
ecs.gov.eg, npk@xs4all.nl, raad@rvdj.nl, info@sleepwet.nl, info@wijzijnproud.nl, info@mendelcollege.nl, Otp
informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, visa_leg@iranianembassy.nl, fox@fox-it.com, Info
<info@shetland.gov.uk>, supremeCourt@courts.ie, presstjanst@dom.se, corteidh@corteidh.or.cr,
info@feministpress.org, brianwolfepi@wolfesinvestigations.com

The NL-Ecourt = a private club lawyers who started an Arbitration-court,
anchored in the DictatorshipNL. They are just as corrupt & unscrupulous as the Criminal Judges
of the NL-judiciary + parliament + King - Thehaguesecuritylobby + EU - UN are. 

Ambassades, MinAZ, Rechtspraak, ICC, 

http://www.e-court.nl/over-ons/

 Dit is in huidig design een Fascistisch Juridisch commercieel grapje dat NIKS met
Rechtspraak te maken heeft. 

Deze club is opgericht in 2009; 

toen was al bekend bij Rechters - Advocaten - Professoren - Parlement- Koning 
'dat er een ICCrechtzaak tegen NL is gestart doordat de Hogeraad / Rechtspraak 

         samen met politici bepalen wie in NL rechtenloos moeten zijn en wie stiekem moeten worden
gedood'.   

 E-court is dus het zoveelste toneel stuk om burgers te dwingen in Rechtsnloosheid in NL te leven. 
Bedrijven maken hiervan misbruik. 

Wat gebeurt er ECHT...als je naar zo'n E-court toegaat? 

De Elite Massa-moordenaarsclub in NL blijft Vrijspel houden. 
Alle Bestuurders in NL, kunnen ongehinderd in de Duivelse ICC-lobby doorgaan met
zelfverrijking & organiseren moord. 

 Wanneer werkt het E-court op betrouwbare wijze?

Zodra zij aan het vok uitleggen ophun website 'dat er al vanaf mei2007 een ICCrechtzaakNL is,
door Criminele Rechters Rechtspraak'. 

Dat NL een Dictatuur is per 2juni2014 = Koning WA wegiert de Rechtstaat Nl te waarborgen
voor alle burgers in NL.
Er ligt een ICCrechtzaak tegen Koning WA + Maxiam = mr Pietervanvollenhoven.

NL = republiek per 18nov2016, geregeld via UN + Ambassades door DesireeStokkel.

http://www.e-court.nl/over-ons/
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Media & Kiesraad zijn Fascistische Criminele Organisaties die burgers moedwillig in Dictatuur
brengen & gijzelen.

Zodra zij de RepubliekNL-wetten uitvoeren = Arbitrage-rechtssysteem zoals geregeld bij VN.  

  
 Als IPM van NL  , 

Vind ik het goed als het E-court blijft bestaan - als commercieel tussen-grapje    - 
totdat de Rechtspraak is opgeschoond en er een Standaard Arbitrage-rechtbanksysteem RepubliekNL
is.  

DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:

Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht

om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie -

Gemeente - Provinvicie te dwingen te stoppen met

organiseren van Moord op Burgers.  

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

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/

https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/

http://www.nieuwswet-newslaw.org/

 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
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