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-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Zwitsese Verkeesrwet opeisen voor NL Fwd: Rechtspraak foltert & moord voor
parlement Koninklijkhuis Fwd: boek MH17 ICC Koninklijkhuis Wifka
Datum:Thu, 27 Nov 2014 09:57:18 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:hay.vertretung@eda.admin.ch, info@verkeersslachtoffers.nl

Verkeersslachtfoffers, Ambasade Zwitserland,
Ik denk dat juist ... Verkeersslachtoffers en Nabestaanden... bij de politiek een nieuwe
Verkeerswet moeten opeisen.
De Zwitserse.
In mijn video geef ik uitleg.

https://www.youtube.com/watch?v=hQI-W8w3m44&list=UUbRO9uTupdS0MQuHJ7nYQQ

De Rechters in Roermond die 120 uur taakstraf voor moord op Opa, Oma, Peuter
hebben toegekend zijn totaal gewetensloos.
Sinds augustus 2012 hebben rechters de vrijheid om burgers te folteren & doden.
Dit wordt geregeld tussen Raad voor Rechtspraak, Parlement, Eurojust...
Bewijs op mijn websites.
In Zwitserland bestaat een zeer strenge Verkeerwet, die leidt tot veel meer
verkeersveiligheid en minder ongelukken met dodelijke afloop.
Iedereen die 40 km te hard rijdt gaat standaard 1 jaar de gevangenis in.
NL kan ook strenge wetten hanteren, maar politici liegen hierover tegen het volk,
omdat zij uitsluitend voor hun prive arbeidscontract & machtsgeilheid werken.
Via de ICC-lobby.....
http://www.englishforum.ch/transportation-driving/168305-serious-speedingnew-law-new-fines.html
http://www.ksbs-caps.ch/docs_aktu
/MM%20Strafmassempfehlung%20Geschwindigkeitsverletzung%202013.pdf
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19580266/index.html#a90

Zie -redactie.
Stuur deze informatie door aan de betreffende familie via Facebook, svp.
Ik heb geen Facebook account om reden van veiligheid.
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En. MarcoBakker kreeg 6 weken taakstraf voor het doodrijden van 1 vrouw.
Bij 3 personen moet de taakstraf minstens 18 weken zijn, in plaats van 3 weken.

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Limburg/Nieuws
/Pages/4-vragen-en-antwoorden-over-het-vonnis-in-de-zaak-Meijel.aspx
Voordat je naar het NL-parlement gaat, moet je eerst naar de Ambassade van Zwitserland.
En, aardig zijn... leidt tot meer doden.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Rechtspraak foltert & moord voor parlement Koninklijkhuis Fwd: boek MH17 ICC
Koninklijkhuis Wifka
Datum:Thu, 27 Nov 2014 07:45:30 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@verkeersslachtoffers.nl

VerenigingVerkeersslechtoffers - Elly Winkel -,

Ik bewijs dat Rechtspraak voor hun lol burgers in NL foltert & doodt,
op verzoek van Parlement & Koninklijkhuis.

Deze Elite-moordenaarsclub heeft moedwillig MH17 laten ontstaan.
En mijn dossier van de Rechtzaak tegen Nederland binnen het Internationaal Strafhof hiervoor
misbruikt....
Deze club heeft ook de dood van de 12-jarige Annass aouragh in Wassenaar weggeschreven
als 'zelfdoding'.
Ik heb zeer waarschijnlijk de moordenaar aan de telefoon gehad.
Justitie, Parlement & Koninklijkhuis weigeren dit te onderzoeken omdat IK met bewijs kom;
Â er staat een tap op mijn telefoon.
Tja, de Elite-moordenaarsclub wil 'een beetje een leuk leven hebben'.. het het Volk zal dat
moeten begrijpen & aanvaarden....

http://www.hollandsrechtenhuis.info
/Rechters.minachten.treiteren.Intelligentie.Burger.Slechte.uitspraken.wraak.november2014.pdf
Ga naar mijn websites & Youtube voor bewijsstukken en uitleg.

DesireeStokkel
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Datum:Tue, 25 Nov 2014 10:54:35 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:arnold.karskens@skynet.be

ArnoldKarskens,
-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:boek MH17 ICC Koninklijkhuis Wifka
Datum:Tue, 25 Nov 2014 10:53:22 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:blijfdenkenaan@gmail.com, info@vandergoen.nl, mwthehague@kln.gov.my,
fsb@fsb.ru, otp.informationdesk@icc-cpi.int

Blijfdenkenaan, VanderGroen advocaten, Wifka,Â Kremlin, Maleisie, ICC,

https://www.youtube.com/watch?v=AOROCIzda70

ArnoldKarskens,
Je krijgt nu van mij - in het openbaar - officieel toestemming om in samenwerking met mij een boek te
schrijven over de ICC-rechtzaak tegen NL, Koninklijke familie.... en MH17...en Wifka-beloning.
Er zullen sowieso boeken en films komen over MH17.
Ik vind dat jij de enige bent die de juiste waarheids-drang kent voor het verwoorden van deze feiten.
Je moet wel met mij samenwerken... en samenwerken met de MH17-families, Advocatenkantoor
VanderGroen, Wifka.

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061 jk bloemendaal
023 8887862

www.desireestokkel.nl
www.hollandsrechtenhuis.info
www.newlegalframe.com

when you don't want to receive emails inform me on d.e.stokkel@ziggo.nl
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