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UNSG AntonioGuterres, Yolanda van der Graaf, Ambassades, 

Yolanda van der Graaf,  KNo Artsten Beverwijk ziekenhuis,

https://www.ntvg.nl/artikelen/tabak-van-tabak/volledig

Doordat de media altijd liegt wetten jullie   - Tabaks arts & co - niet dat de Rechtstaat Nederland
100% gewijzigd is op 18nov2016.
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Ik DesireeStokkel claim officieel - via de UNSG AntonioGuterres & Ambassades - het arbeidscontract
InterimMinisterPresident NL.

Holland is een Republiek vanaf 18nov2016, met aan Arbitrage-rechtsysteem.
Je leest dit in de GrondwetRepubliekNL.

Ik bewijs dat Markrutte - Koning WA  en vele anderen moedwillig Hollanders laten folteren - doden
via mijn dossier van de InternationaalStrafhof rechtzaak tegen NL.

Ga naar mijn websites!

Ik schrijf nieuwe Wetten voor Republiek NL.

Er komt een VN Commissie Arbitrage-recht-systemen.

Ik zie graag dat jullie mijn websites Serieus lezen... en daarna contact opnemen met de
Ambassade van Portugal...

En samen met de Ambassades in NL - via Portugal- een Arbitrage-recht-zaak opeist bij de
Hollandse rechter.

Wees slim!

Start geen Strafrechtzaak, maar ga naar de Bestuursrechter... en dus ....
om daar MIJN nieuwe   Probleem-oplossende Rechtvaardigheid door de Strot van de
MinisterPresident - Ministers -
Gemeenten. 

Wat heb je dan?

Je dwingt de Bestuursrechtbank de Arbitrage-rechtbank te starten.

Dan heb je de Eerste Gerechtelijke Uitspraak Arbitrage-rechtbank unit Bestuursrecht
zaak: Tabaksindustrie mag niet samen met Parlementsleden - Gemeentebesturen burgers
folteren - doden.

Eis een Financiele Schikking & Schadevergoeding.
Komt deze er niet eis dan 365 dagen Taakstraf of 1 jaar Gevangenisstraf.

Je regelt dus eerst dat Parlement - Gemeente stoppen met het folteren - doden van burgers,
door de Grondwet - Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen te te passen.

24 uur per etmaal/ 7 dagen per week  en zonder te shoppen in wetten & Verdragen voor
politieke spelletjes.

De GrondwetRepubliek NL  en andere wetten op mijn website maken het helder.

O, jullie zijn op grond van het Folterverdrag wettelijk verplicht te gaan leven - werken
vanaf de GrondwetrepubliekNL.  Deze Grondwet heb ik per decreet ingevoerd... en is
ook rechtsgeldig als de media dictatoren Markrutte - Koning WA  aan de macht houdt.

Ambassades weten al 2 jaar dat de Repbuliek NL er komt; ik heb 2 jaar gewacht
met het opeisen van het arbeidsonctract InterimMP.

Nu schreeuwt dictator Markrutte te veel 'dat hij oorlog met Rusland - Turkije wil -;
hiervan heb ik genoeg.
Al deze doden worden via mijn  ICC-dossier 'goedgepraat door politiek - media - duivelse
ondernemers'.

Oké meiden, aan het werk.
De KNO artsen van het Beverwijk ziekenhuis hebben ook al  eens iets van mij gelezen.

Het is nu Tijd om te Drammen = Probleem-oplossende Rechtvaardigheid opeisen via Rechtzaken.
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WouterBos vindt het leuk mij te zien kronkelen - vechten.
Vele malen heb ik hem gevraagd mij te helpen, maar hij vernietigt liever mensen.

Jullie kunnen hem nu even duidelijk maken 'dat hij beter kan stoppen met dictatortje te spelen
en dat hij mij alsnog moet helpen'.

Waarvoor? JanPeterBalkenden is niet hals zo slim - sluw asl WouterBos is.
Bos is wel intelligent, maar gebuirkt zijn leven liever voor kinderachtige vernietigende spelletjes
dan voor het redden van mensenlevens. 

Bos heeft zichzelf wel losser van de PVDA gekoppeld, maar is zeker geen held.

'Een Kreeft heeft geen Baas boven zich'.

DesireeStokkel

UNSG Antonioguterres, Embassadors, Simple people who do not want to be killed,

Scotland, Ireland,

I have written a 100% significant new Law for the Brexit - NL - EU relationship.

You read it in the supplement and on

http://www.nieuwswet-newslaw.org/uploads/5/6/2/4/56243847
/law.eu.next.republicnl.cleanuplaw.1.unarbitrationcommission.2017.pdf

Does BREXIT know that we in NL have 1836 EU-laws & regulations that must be made BREXIT-

proof?
And NL - ICC - EU - Elite-murderclub free.

You can run new needed BREXIT laws via my laptop.
I will put them into power by decree.

UNSGAntonioGuterres,

You receive by mail:

 The NL- EU - Cleanup law 1 Republic NL 2017

Protocol Regime-change without Bloodshed for the UN Commission Arbitration-court-systems
to the Convention Arbitration for Problem-solving Justice.

http://www.nieuwswet-newslaw.org/uploads/5/6/2/4/56243847
/protocol.convention.arbitration.problemsolving.justice.unsgantonioguterres.nl.destokkel.2016.pdf

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

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/uploads/5/6/2/4/56243847
/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

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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