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Aan: communicatierijk@minaz.nl
Cc: ooggetuige@nos.nl, redactie@studenten.net, info@banktencate.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icccpi.int>, info@mendelcollege.nl, info@diekstravanderlaan.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@detailhandel.nl,
info@recherche.nl, iac@ieb-ipa.org, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Michael Efler
<info@mehr-demokratie.de>, Telejato <telejato@libero.it>, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua,
emb.hague@mfa.no, Press <press@princes-trust.org.uk>, pressa@sobchakprotivvseh.ru, pr@onexim.ru, ceu@gov.scot,
Bruxelas <bruxelas@mne.pt>, archives@mairie-calais.fr, ambassade.monaco@skynet.be, info@taxeco.nl,
info@wijzijnproud.nl, solliciteren@dsw.nl, info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, Werkenbij Defensie
<info@werkenbijdefensie.nl>, webmaster@africa-union.org, media.helpline@austrade.gov.au, Media@taxjustice.net,
Media <media@aclu.org>, info@knb.nl, info@nvve.nl, info@njr.nl, Contact <contact@business-humanrights.org>,
CONTACT@theblacksea.eu, contact@student.be, info@jen-npo.org, m.ruperti@drostenvandevijver.nl, Mariska Cheret
<M.Cheret@reclassering.nl>, Info <info@shetland.gov.uk>, info@mensenrechten.be,
info@safecommunitiesportugal.com, info@kvdl.com, info@coffeeshopbond.nl
Ambassades, RepubliekNL,
Journalisten die werken bij NOS / Eenvandaag / NPO hebben
de Vrijheid om Burger te sorteren voor Moord door de Elite.
Het ICC gaat altijd naar Veiligheidsconferenties, ook Munic-securityConference in Februari
2018.
Dit jaar staat de ICC-lobby praktijk op de website van het ICC = komt door DesireeStokkel.
Munic-securityConference negeert wettelijke verplichtingen volgens VNverdrag + Folterverdrag.
Elke Elite-crimineel = welkom in Duitsland..... om over de Veiligheid van de EU te praten op het
podium.
Maar.... Merkel - TMay - Macron - UNSG steunen DictatuurNL en bouwen hiervoor BREXIThel:
= werken uitsluitend voor de Elite binnen Rechtbanken - MinVenJ - OM - Politie - Gemeente Provincie
= UNSG guterres werkt uitsluitend voor mijn Prive-luxe via de superrijken in USA = EU is
melkkoe.

En?
Wat deze week plaatsvindt in de Criminele wereld
= uitbouwen van Elite mag burgers sorteren voor Moord. Dus, wij criminelen mogen dit ook!
= Online, via ICC.
Presidenten blijven ICC gebruiken als Witwaspraktijk voor Elite-moorden.
Hun Online- campagne waarmee zij bewijzen 'boven de wet wet te zijn ', wordt wekelijks
agressiever.
NOS / NPO steunen Procureurs-generaal + Criminele rechters die bepalen 'Wat Recht Is in NL'.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=5cGKK8QUcFs.nl.&view=pt&search=sent&th=161b790f20f275ce&siml=161b790f2…
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Deze oorlogsmisdadigers negeren alle Wetten & Verdragen... en schuiven het probleem af op 'te
weinig personeel'.
Presidenten weigeren het ICC te dwingen te werken als Rechtbank, ipv Witwaspraktijk.
Sinds December2017 is voor Alle Criminelen helder dat de Elite van de EU in grotere Groepen
Elite is...
en dus nog meer Burgers gaat doden.
UNSG guterres assisteert ICC bij witwassen.
De Vrijbrief voor Moord door Pollitie-top
rechters
is machtiger geworden.

-

Defensietop - OM - Procureursgeneraal - Criminele

Zolang journalisten 'Vrijheid tot Moord hebben', blijft de Criminaliteit stijgen in NL.

-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 - 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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