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Onderwerp:MH17 Valse Getuigenverklaringen. Fwd: AVI - Dictator Defensie Bijleveld regelen moord voor

Navo Fwd: Lebanon-problem = ICC lobby

Datum:Sun, 12 Nov 2017 08:14:15 +0100

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

Aan:Stichtingvliegrampmh17@gmail.com

CC:blijfdenkenaan@gmail.com, info@vandergoen.nl, antoinette.collignon@legaltree.nl,

info@sapadvocaten.nl, info@nvsa.nl, fsb@fsb.ru, washington.field@ic.fbi.gov,

bundespraesident@bpra.bund.de, ppm@pmo.gov.my, mwthehague@kln.gov.my,

austemb_thehague@dfat.gov.au, pm@pm.gov.pt, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,

archivio.denhaag@esteri.it, lahaye.amb@mae.etat.lu, press@osce.org,

chinaemb_nl@mfa.gov.cn, embjapan@lx.mofa.go.jp, lon.student@mfa.gov.ir, aiv@minbuza.nl,

meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl, pr_dept@sputniknews.com,

ask@kommersantuk.com, thehague.emb@mfa.gov.ge, editor@geotimes.ge, press@princes-

trust.org.uk, ambassaden.haag@gov.se, emb.hague@mfa.no, kapo@kapo.ee,

armeewaffen@vtg.admin.ch, otp.informationdesk@icc-cpi.int, edmond.messchaert@minbzk.nl,

i.nijhuis@minvenj.nl, p.huijts@minaz.nl, info@defensiebond.nl, info@werkenbijdefensie.nl,

woordvoering@knp.politie.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, info@vvd.nl,

info@pvv.nl, pers@fvd.nl, info@groenlinks.nl, sgp@tweedekamer.nl, sp@tweedekamer.nl,

bestuur@christenunie.nl, info@bewegingdenk.nl, ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl,

oliver.fahlbusch@rtlgroup.com, info@talpa.tv, economie@nu.nl, info@ftm.nl,

info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, nlemb@mofa.gov.sa

Ambassades, MH17, Dictatoren Markrutte & co, UNSG, EU,

https://nos.nl/artikel/2202237-kamerlid-omtzigt-cda-liet-nepgetuige-praten-over-mh17.html

Member of Parliament CDA PieterOmtzigt... has made an Ukraine-asylumseeker in NL,

pronouns publicly 'a false witness-statement on the causes of the MH17 crash in 2014'.

My personal legal position:

ICC-presidents + ICC-prosecutor + ICC-judges and other personnel are first responsible for the

MH17.

When they wouldn't have lied about the ICC-lawcase against NL; the MH17 would not have taken

place.

King WA = massmurderer who organizes the death of people.

He is kept alive in his King-contract, while  ICC - Judiciary in NL - UNSG guterres - EU Tusk +

Juncker + Tajani

+ Presidents + Embassadors should have removed him and Dictator Markrutte from their job.

MH17 = part of ICC-courtfiles.

ICC can not ignore MH17, now Russia is involved.

There is an ICC-lawcase against NL CDA PieterOmtzigt; his MH17 falsified witness-

statement = warcrime.

DictatorMarkrutte & co will try to ignore this in the media.

The media supports them = continue to lie about the ICC-lawcase against NL + Republic NL.

The whole MH17-investigation = FAKE.

Nobody can put in prison anymore... and the MH17-families are fine with this.

My personnal problem:  my human body is being tortured - misused as warcrime-cover for

murder on civilians.

This process is still going on, in growing Dictatorship NL.

20November2017
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The new commander of Defence RobBauer must have proven to me that he does not support Dictatorship

NL.

I will start an ICC-lawcase against all members of the Dictator Markrutte -parliament on 20november2017

+  CDS RobBauer.

Holland has a parliament that proves 'that Everybody of the Elite-murderclub is and stays above the law,

in the most powerfull labourcontracts, available'.

This can only result in a violent civilwar in NL.

ICC supports a voilent civilwar in Holland, so does UNSG guterres.

So do other Presidents - Embassadors.

DesireeStokkel

______________________________________________________________________________________--

Republiek-NL,

De haataanmakerijg tegen Rusland herstart met Dictator Bijleveld & AVI.

Beiden liegen 100% omdat zij via het ICC burgers willen blijven doden.

Terwijl er een raar Navo-Rusland toneelstuk wordt opgevoerd, komt

er vanuit het Zuiden een Echt probleem = volk in Lebanon kan vluchtelingen

niet meer aan...

Ondernemers in NL... hebben Geen Enkele Intelligentie!

Ondernemers houden Dictatuur NL aan de macht:

Meewerken aan het organiseren van Moord op Hollanders is voor Ondernemers

geen enkel probleem!

Wetende dat  Markrutte via Bedrijfcontracten gepasseerd kan worden,

Wetende dat dit resulteert in meer oorlogs-toestanden.

Defensie - Politie zijn te crimineel en functioneren op Zwak-begaafd-denkniveau.

Internationaal staat Holland Compleet Voor GEK; niemand die Rutte III ziet als Parlement.

Wetten voor Republiek-NL lossen zeer veel problemen op, maar

Ondernemers willen dit niet radicaaal regelen.

Zelfs niet om oorlogen te stoppen.

De media in NL is van plan om meer hel aan te maken; Ondernemers vinden dit goed.

Wat moet er gebeuren in NL, voordat Ondernemers Juridisch Intelligent gaan werken?

Dus: Parlement opschonen + moordende Koninklijke familie verwijderen.

Dus: vereenvoudiging van het NL-rechtsysteem dankzij de Arbitrage-rechtbank.

Meer NL-macht in EU.

Defensie bouwt Arbitrage-rechtbanken in oorlogsgebieden.

Politie heeft minder last van Verwarde Personen; die zijn er minder in Republiek NL.

Bureaucratie wordt 20- 30% minder zwaar.
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Mijn zieken en lagere Zorgkosten.

Betere BREXIT-contracten.

Media dwingen waarheid over ICC-personeel-moorden te erkennen.

Ondernemers in NL willen in Moordenaars-klimaat leven.

'Omdat DesireeStokkel de enige is die slim genoeg is om dit Moordenaars-klimaat te stoppen'.

Lees: 'Stokkel kan niet veel anders.... en Wij Ondernemers zijn te lui & zielig om RepubliekNL te

bouwen'. 

Hoeveel Miljard Euro mogen Rutte & co verspillen... aan het bouwen van de

vernietiging?

Hoe vaak moet ik nog lezen 'dat Ondernemers NL - EU - RU sancties negeren... en

willens & wetens

juridische problemen voor zichzelf aanmaken; vinden jullie het leuk om geld te

verspillen aan dit

proces'?

O, wie vertelt Dictator Bijleveld ....

'dat Stokkel .... InterimMinisterPresident is in USA - RU - IR - JP - NK?

Met medwerking dan Saudi & Co? Turkije, inclusief....

DesireeStokkel

With regards,

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.
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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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