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

Onderwerp:ANVR start rechtzaak tegen Rechtspraak Voorzitter FritsBakker HCSS Onderzoekraad

Datum:Thu, 11 May 2017 07:57:23 +0200

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

Aan:info@khn.nl, info@detailhandel.nl, pers@acm.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl,

info@burgemeesters.nl, woordvoering@knp.politie.nl, communicatie@politieacademie.nl,

ibb@politiebond.nl, alg.secretaris@marechausseecontact.nl,

info@marechausseevereniging.nl, info@eerlijkwinkelen.nl, info@detailhandel.nl,

klantenservice@beslist.nl, contact@fashionchick.nl, press@theoceancleanup.com,

M.vantPadBosch@Natuurmonumenten.nl, info@thuisbezorgd.nl, info@veb.net,

secretariaat@veuo.nl, juridisch@thuiswinkel.org, webredactie@juridischloket.nl,

info@tql.nl, info@vvvameland.nl, info@anvr.nl, j.begijn@terneuzen.nl, info@njr.nl,

redactie@studenten.net, persinfo@heineken.nl, pers@ah.nl,

info@vangoolstoffenonline.nl, Bas Bastiaans Modestoffen <babobastiaans@bbms.nl>,

info@tst-stoffen.com, info@driessenstoffen.nl, OTTO Klantenservice

<klantenservice@ottobv.nl>, hwever@flexnieuws.nl, info@oa-amstelveen.nl,

info@oram.nl, secretariaat@hetnon.nl, info@ondernemendschagen.nl,

post@heerhugowaard.nl, info@hobdenhelder.nl, info@ovs-skarsterlan.nl,

post@ondernemerskringmiddengelderland.nl, info@ondernemerskringemmen.nl,

secretariaat@nvodrenthe.nl, events@brabantonderneemt.nl, info@uvonnoordbrabant.nl,

info@ovrotterdamzuid.nl, secretariaat@dov.nl, info@ondernemersklankbord.nl,

eline@greenbusinessclub.nl, d.medik@dmmcommunication.nl,

info@zeelandseondernemersvereniging.nl, info@ovborsele.nl, info@olbarnhem.nl,

info@chainels.com, info@youngmkbhaarlem.nl, info@haerlemsbodem.nl

ANVR,

Ik wil dat jullie een rechtzaak starten bij de Ondernemingskamer

tegen

+ Rechtspraak Voorzitter FritsBakker 

+ HCSS Directeur RobdeWijk

+ Onderzoeksraad 

Deze Organisaties misbruiken hun sterk verouderde Statuten als

argument om het Volk niet te hoeven beschermen tegen een Leven

in Dictatuur Nederland.

Deze Monsters hebben mij voor de LOL gedwongen naar het ICC

te gaan en daar als 1ste NL-vrouw een ICC-rechtzaak tegen NL te starten,

omdat ik niet gefolterd - gedood wil worden door Rechtspraak - Parlement -

- Koningshuis - Gemeente corruptie.

Corruptie: negeren van de Grondwet + NL-wet + Mensenrechtenverdragen.

Doordat ik hiertoe ben gedwongen, is het volk niet correct geïnformeerd over

terrorisme gevaar en de gang van zaken rond oorlogen.

Bewijs: MH17 + Gambia evacuatie in 2016

ANVR was ook verkeerd geïnformeerd en is dooe emails van DesireeStokkel

op de hoogte gebracht waardoor er intern Nieuw Beleid is ontwikkeld

binnen de ANVR voor het beschermen van Hollanders in het buitenland,

die reizen onder een ANVR-constructie.

ANVR kan alleen burgers die reizen onder ANVR-constructie met

een Nederlandse Identiteit beschermen; Buitenlandse Identiteiten
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zijn voor rekening van het Parlement van Thuisland van die persoon.

ANVR - doelen met deze Ondernemingskamer -rechtzaak:

Beschermen van Hollanders die onder ANVR-constructie naar het

buitenland reizen tegen:

Leugens over de nationale veiligheid in NL en dus ook binnen

NL-organisaties.

Leugens over criminaliteit  / terrorisme / oorlogsgevaar voor

Hollanders in het buitenland.

Het Verliezen van Bedrijfscontracten die de ANVR heeft afgesloten

met Buitenlandse Organisaties en die in terrorisme / oorlogsgevaar

kunnen eindigen.

Leugens over het bestaan van Rechtstaat Nederland;

Holland is een Republiek per 18nov2016.

UNSG Antonioguterres misbruikt het dossier van DesireeStokkel

- ICC rechtzaak tegen NL  en einde Dictatuur NL voor zijn persoonlijk

narcisme.

Hij weigert juridisch correc te werken, terwijl hij wel

via het Internet helder maakt aan terroristen dat DesireeStokkel

volgens de letter van de wet de InterimMinisterPresident van NL is,

per  18nov2016.

VN weigert dus actief het leven van Hollanders in het Buitenland

te beschermen tegen terrorisme / oorlogsgevaar.... door Online

een treiterspel met oorlogsgebieden en hun leiders te spelen,

via de InternationaalStrafhof-website.

En ICC-correspondentie van burgers, welke ook Online gepubliceerd is.

Het bouwen van nieuwe Bedrijfscontracten tussen ANVR en Buitenlandse

Organisaties in Republiek NL, met als doel in het Buitenland het Arbitrage-rechtsysteem

te bouwen voor elk persoon. Conform het Arbitrage-rechtsysteem zoals

is vastgelegd in GrondwetRepubliek NL.

EU en VN dwingen in de juridische realiteit rond Dictatuur NL te leven en

de Republiek NL te aanvaarden, internationaal, in alle formele juridische

constructies.

Raadvoor Rechtspraak, FritsBakker:

RvR heeft geweigerd op zodanige wijze te werken dat DesireeStokkel

niet gedwongen werd door de HogeRaad en Clingendael naar het ICC te gaan.

ANVR moet dus copy van mijn ICC-dossier toesturen van Ondernemingskamer.

Ik zal vandaag per post een CD van dit dossier toesturen aan Bestuur ANVR.

RvR heeft geweigerd het volk voor te lichten over corruptie -vriendjespolitiek

binnen het ICC, terwijl Rechtspraak lobbyed via Thehaguesecuritydelta met ICC;

Thehagueglobalsjusticeinstitute is speciaal geopend voor deze lobby.

Op voor het volk cruciale momenten heeft RvR geweigerd het volk te informeren

over Leugens rond nationale veiligheid voor Hollanders in NL en Buitenland.

Dit blijkt uit brieven die DesireeStokkel heeft ontvangen van ICC.
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RvR helpt parlement bij het vervalsen van MH17-dossier door het volk

onwetend en dom te houden over de echte oorzaak van de MH17 veroorzaakt

door corruptie en vriendjespolitiek tussen de RvR - Onderzoeksraad -

Clingendael en later HCSS.

ClingendaeL, Rob deWijk.

http://www.desireestokkel-nl.net/dossier-vanaf-mei2007.html

Op de pagina's onder Dossier vanaf mei2007 staat correspondentie

en wangedrag bewezen door Clingendael.

Te samen met waanzinnige brieven die ik van de Ministers heb ontvangen

+ mijn correspondentie aan rechtbanken + Gerechtelijke uitspraken +

feit dat HogeRaad dossier heeft weggegooid... = afdoende.

Dit bewijst dat deze Instituten de Grondwet + Folterverdrag + Mensenrechtenverdragen

niet toepassen om het volk in NL een Leven in Rechtstaat NL te waarborgen

en het volk in het Buitenland te beschermen tegen Schending van Fundamentele

mensenrechten.

Onderzoeksraad, TjibbeJoustra.

Ook de Onderzoeksraad heeft een formele juridische positie in de Startbrief

die ik aan het ICC heb gestuurd op 1mei2007, om de ICC-rechtzaak tegen NL mee te

starten.

De Onderzoeksraad misbruikt haar - criminele - Statuten om  Parlement - Koningshuis te kunne

helpen bij het stiekem folteren - doden van Hollanders.

Onderzoeksraad - had evenals Clingendael - bij Parlement - Koningshuis een wijziging

van hun Statuten moeten opleggen, ter bescherming van het volk en voor het

waarborgen van een Leven in Rechtstaat Nl, voor het volk.

Alle Instituten tegen wie ANVR een Ondernemingskamer rechtzaak start:

Hadden hun communicatie met DesireeStokkel moeten starten vanaf

de Grondwet + Folterverdrag + Mensenrechtenverdragen.

Hadden via het Dossier van DesireeStokkel de Raadvoor Rechtspraak

- en dus ook HogeRaad - moeten dwingen de Wet op de Rechterlijke Organisatie

artikel 76-procedure uit te voeren.

'Leden van de Staten-generaal worden in 1ste instantie en hoogste ressort

beoordeeld door de HogeRaad'.

Door corruptie tussen RvR - HR - Onderwijslobby / Instituten weigeren

alle betrokkenpartijen het volk Toegang tot Recht te waarborgen en

weigeren zij Dictatuur NL te stoppen'.

Ondernemingskamer moet nu wel haar wettelijke plicht uitvoeren en ANVR

beschermen tegen beschreven Kwaadaardige Lobby:

Erkennen dat NL een Republiek is met de Arbitrage-rechtbank.

Erkennen dat RvR een criminele organisatie is.

Erkennen dat NL-parlementsleden en koning door DesireeStokkel terecht

voor de HogeRaad zijn gedaagd en dat de HR haar dossier nooit had

mogen weggooien om haar te dwingen naar het ICC te gaan.
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Erkennen dat Clingendael - HCSS Rob de Wijk weigert juridisch correct te

werken.

Erkennen dat de Onderzoeksraad burgers moedwillig in levensgevaar brengt

in oorlogsgebied.

Erkennen dat ANVR terecht de Ondernemingskamer vraagt de ANVR te

beschermen

tegen leugens & manipulaties van Parlement - Koningshuis - Rechtspraak.

Een Schadevergoeding toekennen voor de schade die ANVR en haar leden

hebben geleden

in Gambia; Schadevergoeding voor alle gemaakte kosten door ANVR &

CO in

verband met de Evacuatie van Hollanders uit Gambia in 2016 om te

voorkomen dat

deze Hollanders zouden worden gedood in een burgeroorlog in Gambia.

ANVR:

Ik print deze email en stuur deze tesamen met de CD van het ICC-dossier toe

aan ANVR Directie Baarnsche Dijk10, 3741 LS Baarn.

Bedrijfsleven in het algemeen:

Alle Hollandse Organisaties die in het buitenland werken

en daar hun personeel of klanten moeten redden uit terrorisme /oorlogsgeweld

kunnen bovenstaande gerechtelijke procedure opeisen bij de Ondernemingskamer.

Er is wel een klein probleem: alle Organisaties die al in emails aan mij bewezen hebben

mij  - en het volk - niet te willen redden uit Rechtenloosheid, kunnen deze

Ondernemingskamer rechtzaak niet starten.

Ook niet in Republiek NL!

Organisaties als LTO - VNONCW- MKB - VAkbonden - Media makers... hebben het

dus voor zichzelf  verpest.

ANVR heeft onmiddelijk 'goed gewerkt met al mijn emails vanaf het Gambia-tijdperk'.

Het Volk - Bedrijfsleven kunnen niet langer wachten op Parlement - Koningshuis -

EU - VN...voor zelfbescherming!

Het Tijdperk van 'Management bij Zelfmedelijden' is voorbij!

With regards,
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DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

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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