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NOS werkt als Politieke partij + assisteert President Rechtbank Organiseren
Moord op Burgers / Politiemol-zaak
1 bericht
desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
16 januari 2018 om 11:17
Aan: ooggetuige@nos.nl
Cc: woordvoering@knp.politie.nl, Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, communicatierijk@minaz.nl,
Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Nlemb
<nlemb@mofa.gov.sa>, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl, embassy.thehague@mfa.gov.tr,
emb_nl@mfa.gov.ua, emb.hague@mfa.no, polizeioeffentlichkeitsarbeit@polizei.hamburg.de, police@police.gov.cy,
politia.frontiera@border.gov.md, Landespolizei Liechtenstein <info@landespolizei.li>, Press <press@princestrust.org.uk>, Department of Jobs Enterprise and Innovation DJEI <press.office@djei.ie>, press@osce.org, raad@rvdj.nl,
receptie@groenlinks.nl, receptie@nieuwspoort.nl, info@d66.nl, sgp@tweedekamer.nl, sp@tweedekamer.nl, Korea
<korea@korea-dpr.com>, koreanembassynl@mofa.go.kr, webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl,
info@vvd.nl, bestuur@christenunie.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, info@burgemeesters.nl,
info@raadslid.nu, ambassade.monaco@skynet.be, CONTACT@theblacksea.eu, news@icenews.is, "St. Vliegramp
MH17" <Stichtingvliegrampmh17@gmail.com>, ipaespana@ipaespana.org, armeewaffen@vtg.admin.ch, Contact
<contact@business-humanrights.org>, info@mensenrechten.be, info@labour.ie, Media <media@aclu.org>,
media@imf.org, media@globalwitness.org, Media@taxjustice.net, media.helpline@austrade.gov.au,
mediarelations@klm.com, info@ottawapolice.ca, Hello <hello@scottishhumanrights.com>, archivio.denhaag@esteri.it,
Telejato <telejato@libero.it>
NOS state-tv operates like hidden political party in NL;
they hide ICClawcaseNL + UNSGguterres is removed from labourcontract
+ support CriminalJudges, internationally.
Courtcase NL against corrupt NL Police-officer in Ukraine = unknowns politics for the
people.
NL- UN - EU relationship = worthless
Ambassade, RepubliekNL, UNPD for the removal of UNSGguterres,
NOS-staatsmedia assisteert de President van de Rechtbank Denbosch bij het stiekem
folteren -doden van burgers in NL, i.s.m. DictatorMarkrutte & co en Koning WA.
NOS blijft weigeren:
Aan het volk uit te leggen dat Rechtspraak op verzoek van Parlement - Overheid
dossiers van rechtzaken tegen Politici weggooit, waardoor Rechters regelen dat Individuen
in NL zich moeten laten folteren - doden.
Het volk de ICCrechtzaak tegen NL uit te leggen en de Ambassade-lobby inherent
aan deze rechtfeiten.
Het volk uit te leggen dat Nederland een Republiek is per 18nov2016;
via de VN zijn Dictatormarkrutte & KoningWA lamgelegd in de Ambassade-ICC-lobby.
De Criminele rechters + Procureurs-generaal + Rechtbank personeel te verwijderen
uit hun arbeidscontract; NOS weigert dus burgers Fundamentele Grondrechten te waarborgen.
Op grond van het Folterverdrag is de NOS verplicht het volk te beschermen tegen leven in
DictatuurNL.
En RepubliekNL aan het volk te geven voor zelf-behoud van het Individu... ten tijde van
machtsmisbruik.
NOS = criminele organisatie die Moordenaars in dienst heeft.
Er ligt een ICCrechtzaak tegen NOS-personeel.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=9MbMpjWgVVA.nl.&view=pt&search=sent&th=160fe79946086812&siml=160fe799…
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Ook wanneer er momenteel personeel werkt bij de NOS tegen wie geen ICCrechtzaak is gestart,
is dit personeel op grond van het Folterverdrag wettelijk verplicht zichzelf formeel Juridisch correct
los te koppelen van NOS-personeel tegen wie wel een ICCrechtzaak ligt.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtzaak.npo.telegraaf.volkskrant.nrc.rvdj.
nieuwspoort.fd.trouw.postonline.minaz.paulhuijts.24april2015.pdf
-NOS is verplicht het volk te bewijzen dat de Voorzitter Rechtspraak - Presidenten Rechtbanken
burgers rechtenloos maken & de dood injagen
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/criminele-rechters-namen.html
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.nl.police.aivd.politicians.province.
supremecourt.raadvanstate.1aug2017.pdf
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.daviddavis.brexit.
michelbarnier.warcrimes.nl.eu.un.1july2017.pdf
NOS is verplicht aan het volk te bewijzen dat er een ICCrechtzaak tegen Korpsleider Politie
ErikAkerboom ligt.
De Politie-top kiest openlijk voor het bouwen van DictatuurNL, online.
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.against.nl.police.aivd.politicians.province.
supremecourt.raadvanstate.1aug2017.pdf
NOS is verplicht te bewijzen aan het volk dat er een ICCrechtzaak ligt tegen Commandanten
Defensie.
Dit heeft sterke invloed op de politiek tussen NL- Oekraine,
welke de rechtzaak tegen de Politiemol bij de Rechtbank Denbosch sterk beïnvloed.
Ook wordt hierdoor het MH17 dossier sterk manipuleert.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.cds.robbauer.ministrydefence.parliament.
rutteiii.murder.list.nl.27nov2017.pdf

NOS heeft de plicht aan het volk te bewijzen dat IK het Arbeidscontract van VN-baas
UNSGguterres
heb overgenomen, nu hij mijn lichaam gebruikt voor zijn moorden.
De afdeling UnitedNations Procurement Division wordt bestuurd door Ukraine mr Dmitri
Dovgopoly

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/uncleanupvnschoonmaakunsgdesir
eestokkelipmnedusarussiajapnkiran5jan2018.pdf
Doordat de NOS altijd liegt, werkt de NOS als een politiek partij,
in de geheime lobby binnen Ambassades.

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal-nh
0238887862 Phonetap
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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

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=9MbMpjWgVVA.nl.&view=pt&search=sent&th=160fe79946086812&siml=160fe799…
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