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desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 21 april 2018 om 16:50
Aan: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Cc: persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, bureau@nationaleombudsman.nl, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>, communicatierijk@minaz.nl,
info@detailhandel.nl, info@diekstravanderlaan.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@mv-advocaten.nl, info@njr.nl,
Info@tln.nl, hanenburg@e-court.nl, ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl, receptie@nieuwspoort.nl, info@vvd.nl,
info@pvv.nl, info@pvda.nl, pers@fvd.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl, info@khn.nl, info@knb.nl,
nieuwsdienst@telegraaf.nl, nkuijt@heemstede.nl, info@sleepwet.nl, info@rijksrecherche.nl, communicatie@fier.nl,
info@wijzijnproud.nl, woordvoering@knp.politie.nl, Ecrime@politie.nl, fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl,
ingrid@wongworks.nl, info@zeehaven.nl, Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>, info@broodfonds.nl,
info@zzpcentrum.nl, info@matafbouw.nl, bestuur@christenunie.nl, sgp@tweedekamer.nl, Michael Efler <info@mehr-
demokratie.de>, Press <press@princes-trust.org.uk>, embacuba@xs4all.nl, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, ukinnl@fco.gov.uk, visa_leg@iranianembassy.nl, Korea <korea@korea-
dpr.com>, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, pd@un.org, pr@onexim.ru, pressa@sobchakprotivvseh.ru, Telejato
<telejato@libero.it>, info@banktencate.nl, iac@ieb-ipa.org

Rechtspraak, Ambassade, 
 
Dictator Dekkers - tegen wie een ICCrechtzaak ligt voor het doden van Hollanders (MH17 -
AnneFaber) -
wil Buurtrechters instellen. 
 
Deze buurtrechters 'moeten aan de keukentafel gaan zitten met de burgers'.
 
Dit leidt tot Meer Schending van Privacy, omdat de corruptie tussen de Presidenten van de Rechtbank
- Burgemeesters - Politie - Advocaten 100% is. 
 
 Rechters in NL assisteren Politici - Advocaten - Professoren - Politie- Defensietop 
EERST bij het rechtenloos maken van burgers; daarna 'gaan zij in Lobby-design recht spreken'. 
 
 Rechters werken voor bedrijven 'die de dictatuurNL uitbouwen, zodat Ondernemers meer corrupt
kunnen zijn'. 
 
En dat is er nog de discriminatie die de Rechtspraak moedwillig aanmaakt tussen Burger &
Bedrijf.
 
Kleine Ondernemers gaan al niet meer naar de rechter omdat zij dit niet kunnen bekostigen.
De Griffie rechten-rekening zijn niet echt het probleem; de corruptie Advocaat + President van de
Rechtbank wel.
 
 En dan de Criminelen-Terroristen; zij gaan natuurlijk even op bezoek bij de Gezellige Buurtrechter
om uit te vinden HOE zij de wet nog meer kunnen omzeilen. 
Er is maar 1 ding nodig om het Recht eenvoudig + betaalbaar te houden.
 
DictatuurNL stoppen.
Rechters die meewerken aan moord, uit hun arbeidscontract zetten.
 
De Arbitrage-rechtbank invoeren 

= ook voor het bedrijfsleven zeer goed uitvoerbaar + betaalbaar.
= 20% bureaucratie vervalt, doordat NIEMAND meer mag treiteren in NL.
 

 
Nederland verkeert in een Burgeroorlog.
 
Wij leven in een land waar top-bestuurders moeten worden geliquideerd, 
om weer tot een Rechtstaat te komen. Presidenten van Rechtbanken vallen ook in deze categorie



21-4-2018 Gmail - Buurtrechters vergroten Schending van Privacy + Vrijheid voor Moord Burgemeesters - Politie - Politici

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=uYO7yUWmg24.nl.&view=pt&search=sent&th=162e8aef8e284ca4&siml=162e8aef8e284ca4&mb=

 
 
 
 
 
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 - Provincie 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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