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WNL regelt samen met Tweekamervoorzitter Khadija Arib Moord op Burgers ICCrechtzaakNL/ Groningen-debat = toneel
1 bericht
desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
16 januari 2018 om 12:23
Aan: gert.riphagen@eerstekamer.nl
Cc: persvoorlichting@tweedekamer.nl, Info@omroepwnl.nl, Schokkend Groningen <info@schokkend-groningen.nl>,
info@provinciegroningen.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl, visa_leg@iranianembassy.nl,
Korea <korea@korea-dpr.com>, koreanembassynl@mofa.go.kr, info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl,
info@raadslid.nu, press@google.com, woordvoering@knp.politie.nl, Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>,
communicatierijk@minaz.nl, receptie@nieuwspoort.nl, ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl, info@jen-npo.org
WNL, Ambassades,
Er ligt een InternationaalStrafhof rechtzaak tegen alle Parlementsleden., inclusief KhadijaArib,
voor het Organiseren van Moord op Burgers, i.s.m. Criminele Rechters - Koning - Besturen.
Dossier op www.desireestokkel-nl.net
Er ligt ook een ICCrechtzaak tegen TMG-groep / WNL-presentatoren.

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
Bovengenoemden weigeren de Grondwet - VNverdrag - Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen uit te
voeren,
wat er toe leidt dat het Volk in NL zichzelf niet kan verdedigen tegen leven in DictatuurNL.
Op grond van het Folterverdrag is het verboden voor deze personen om met elkaar te
communiceren;
tenzij deze communicatie op het Politie-bureau + Rechtbank plaatsheeft met als doel 'het
stoppen van organiseren
van folteren - moord op burgers in NL'.
En, het volk weet niet dat VNbaas guterres - samen met Koning Maxima & Dictator Markrutte & co nu een Nieuwe Economische Crisis aan het regelen zijn ... ten gusnte van de Superrijken op Aarde.
Dus, ten nadele van het lagere volk en de kleine groep rijken in NL.
Doordat WNL - TMGgroup - en andere Mediamakers altijd Parlementsleden - Rechters assisteren
bij Moord op Nederlanders, kent het volk de Echte Ambassade-lobby niet.
Ga naar www.nieuwswet-newslaw.org voor emails Ambassade-lobby.
Het Groningen-debat = toneel.
Groningers kiezen er voor om Markrutte & co te assisteren bij het folteren - doden van
andere burgers in Nederland. Doordat zij dit doen, weigert Rutte juridisch correct te werken.
Groningers willen geen oplossing; zij willen aan tafel zitten met Moordenaars voor het sluiten
van hun deals.
Er ligt ook een ICCrechtzaak tegen Korpsleider Politie - Commandanten Defensie - CvdK
Provincies Gedeputeerden - Burgemeesters - Bestuurders - Presidenten buitenlan; dit is van grote invloed
op de Energie-lobby.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=9MbMpjWgVVA.nl.&view=pt&search=sent&th=160feb5f4282569e&siml=160feb5f4…
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Deze groep personen - Groningers + Parlementsleden + Bestuurders
wachten op de volgende Aardbeving die in 1 keer heel Groningen moet laten
verdwijnen, dan kan iedereen die nog overblijft 'zielig blijven ouwehoeren'.
Het Groningen-probleem had al jaren geleden opgelost kunnen zijn;
ik heb aangeboden om vanuit mijn Rechtspositie het probleem snel te minimaliseren.

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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