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

Onderwerp:Dictator Madam Koning Maxima steunt Illegale Houthandel door VN-top / ICC gaat

ook akkoord

Datum:Sun, 17 Dec 2017 10:49:05 +0100

Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>

Aan:G.Remmelts@Natuurmonumenten.nl

CC:Info <info@anvr.nl>, fox@fox-it.com, info@oranjefonds.nl, oranje@knvb.nl,

scherrenburg@vnoncw-mkb.nl, info@qredits.nl, Stichting leerKRACHT

<info@stichting-leerkracht.nl>, Info <info@ltonoord.nl>, cites@milieu.belgie.be,

communicatierijk@minaz.nl, info@youngmkbhaarlem.nl, info@njr.nl, Chinaemb_nl

<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, info@raadslid.nu, vng-international@vng.nl,

info@houthandelaren.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl, Washington field

<washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,

Lon student <lon.student@mfa.gov.ir>, korean@kbs.co.kr, tour@president.go.kr,

M.Cheret@reclassering.nl, i.nijhuis@minvenj.nl, a.vanpinxteren@minez.nl,

frank.wassenaar@minbzk.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>

Fairtrade RepubliekNL,

VN-TOP  verhandelt sandalen gemaakt van Beschermde Houtsoort:      Rozenhout.

Verdedigingsstrategie:

'Ach, I moest een stapel documenten ondertekenenen en daar zat dan toevallig

het export-document bij'.

http://foreignpolicy.com/2017/11/09/new-allegations-challenge-the-environment-

record-of-top-u-n-official/

https://www.un.org/sg/en/dsg/index.shtml

https://www.vanguardngr.com/2017/11/tackled-illegal-wood-export-deforestation-

amina-mohammed/

Het Internationaal Strafhof heeft Nigeria in onderzoek.

https://www.icc-cpi.int/Pages/Main.aspx#

En hier zit ik tussen! 

Ik word misbruikt als dekmantel voor corruptie & moord in NL - EU - VN ,

terwijl ik volgens hetzelfde VN... al sinds 18nov2016  MinisterPresident in NL ... moet

zijn....

Koning Maxima misbruikt mij - en het volk - voor haar Luxe Leventje... in oorlogsmisdaden.

Heeft iemand die slippers van 500 euro... die zij draagt al gecontroleerd op Fairtrade?

Is het opgevallen dat wij een Koninklijke familie hebben die Vrijheid voor Moord voor de Elite,

belangrijker vindt dan Fairtrade?

about:blank
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DesireeStokkel

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

Onderwerp:VN Veiligheidraad deelname NL = oorlogsmisdaad door VN /NL in UNSC = warcrime

on behalf of UN

Datum:Sat, 16 Dec 2017 18:44:25 +0100

Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>

Aan:Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>

CC:i

Deelname NL aan VN Veiligheidsraad

= 100% corruptie

= burger oorlog in NL, met goedkeuring van VN

VN negeert alle wettelijke verplichtingen ontstaan door de ICCrechtzaak tegen NL.

= NL - Internationaal Strafhof - Parlement- Gemeente - Politie

- Defensie &   Rechtbanken werken samen bij het organiseren van Moord op Burgers

in NL.

Er is GEEN Nationale Veiligheid in NL!

Terroristen / criminelen zijn ook Juridisch Vogelvrij.

Hollandse Rechters hebben geen enkele macht meer.

FBI, RepubliekNL, UNSG,  BREXIT,

The Netherlands is a member of the UN Secourity Council from 1january on,

for 1 year.

UN ignores the legal facts ? evidence that there is an ICClawcase against

NL-parliament

- KingWillemAlxander  - Judiciary - Security lobby -

Mayors - Elderman - Head of Police - Commanders of Defence - Nato.

This proves that the UN assists NL  - ICC - Nato  with murder on Civilians.

ICC-president - personnel is going to talk directly with Dutch

persons against whom I started an ICC lawcase.

This  = 100% corruption + orgenizing Murder on Human beings via ICC - corurption.

about:blank
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This situation also proves that UNSG guterres an unscrupulous mass-murder is.

The participation of NL in the UNSC = major Terrorrism -risk.

UN-resolutions are 100% worthless; nobody needs to obey the UN anymore.

DesireeStokkel

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via UNSGguterres. 

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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