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Geldnood Rechtspraak NL = onzin = dekmantel Moord door Rechters 
1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 21 augustus 2018 om 07:25
Aan: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Cc: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, Fiom NL <info@fiom.nl>, info@jeugdzorgnederland.nl, info@wijzijnproud.nl,
woordvoering@knp.politie.nl, info@dnb.nl, info@donorregister.nl, info@rijksrecherche.nl, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, pers@beteronderwijsnederland.nl, perscontacten@huurcommissie.nl,
pers@acm.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, persvoorlichting@tweedekamer.nl,
gert.riphagen@eerstekamer.nl, bruxelas@mne.pt, brussels@ilo.org, Brancheorganisatie NBBU <info@nbbu.nl>, KBO
Overijssel <info@kbo-overijssel.nl>, info@vvvterschelling.nl, info@enzazaden.nl, embacuba@xs4all.nl,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, emb.hague@mfa.no, Embjapan
<general@ipa.gr.jp>, email@kenmcreddie.com, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, webmaster@africa-union.org, Werkenbij
Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, webmaster@defence.pk, welkom@twentepoort-logistiek.nl, info@atlas-movers.nl,
AT5 Info <info@at5.nl>, sjoerd@puurflow.nl, info@njr.nl, info@dsw.nl, info@tammeling.nl, info@banktencate.nl, iac@ieb-
ipa.org, info@raadslid.nu, bureau@nationaleombudsman.nl, info@khn.nl, pers@ah.nl, redactie@luchtvaartnieuws.nl,
redactie@tweakers.net, meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl, info@diekstravanderlaan.nl,
receptie@richardkorver.nl, info@mv-advocaten.nl, info@taxeco.nl, info@unstudio.com

RepubliekNL, Ambassades, 
 
In de media klaagt de Rechtspraak nogmaals over Geldnood.  40 Miljoen. 
 
Rechters zijn ZELF degene die Oneindige Rechtzaken aanmaken.
 
Rechters weigeren het VNverdrag + Mensenrechtenverdragen toe te passen in
Gerechtelijke uitspraken. 
 
In NL mag een Rechter het Recht niet aanvullen, maar een Rechter heeft
wel de Plicht om een Wet te Kiezen die het conflict stopt = dit weigeren zij uit te voeren. 

= Vriendjespolitiek.
 
= Gewetensloosheid ten Aanzien van Persoonlijk falen & Criminele Rechters. 
 
= Het Volk een Lesje leren: veel Rechters willen even laten zien dat zij het Volk
intelligenter kunnen maken.
 

 
Rechters houden moedwillig Dictatuur NL in stand, al vanaf Mei 2007. 
 

= Rechter willen dat burgers in onnodige conflicten terechtkomen in DNL. 
 
= Rechters saboteren RepubliekNL + Arbitragerechtbank met haar Verpplichte
Probleem-oplossing voor Alle Partijen.
 
= Rechters steunen Korpsleiding Politie + Defensie bij Organiseren Moord op
Hollanders. 
 
= Rechters regelen binnen EU uitbouw van Moord op Burgers in EU-lobby foor
Rechters + Politie + Defensie.
 
= Rechters vinden het goed dat Dictatoren-politici ....stiekem... zware criminele
vrijlaten uit de gevangenis. 
 
 

Dus?  De Rechtspraak = Criminele Rechters Fanclub..., geen Instituut voor het Volk. 
 
De Raad voor de Rechtspraak = 100% corrupt. 

=  Tegen Bestuurders RvR ligt een ICCrechtzaakNL. 
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= Raad van State = 100% corrupt.
 
= HogeRaad = 50% ROT. 
 
= Universitair Rechtenonderwijs = 100% ROT.   100% voor bouwen van Criminele
Rechters + Advocaten + ...
 
 

Rechtspraak assisteert Overheid bij Moord op burgers tijdens Lobby:
 
 
=  Koningshuis
 
= Reclassering 
 
= Jeugdzorg  + Gezondheidszorg.
 
= Nationale Ombudsman
 
= Gemeente besturen + Provincie besturen
 
 

Jullie weten dat IK wil dat Prinses Amalie & zussen naar de Kinder-rechter toegaan,
 
om de overgang van Koninkrijk naar Republiek te bespreken. 
 

Het Risico dat Jeugdzorg dit tegenhoudt = 100%.
 
Jeugdzorg assisteert het Koningshuis bij het beschadigen van gezinnen + Moord. 
 
 
 
Rechtspraak heeft met deze Jeugdzorg - Familie recht procedure - de kans 
om de Republiek te starten in een Gerechtelijke Uitspraak. 
 
Wij zullen nu ontdekken HOE corrupt Hollandse Rechtspraak 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 - Provincie te dwingen te stoppen met
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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/

https://www.mequhi.com 
 
 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
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