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-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Antwoorde Geenstijl Fwd: Re: Geenstijl JanRoos Kinderbedreiging
Mediastunt Fwd: MH17 bepaalt Tweedekamerverkiezingen 2017
Datum:Sat, 12 Mar 2016 10:10:38 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:woordvoering@knp.politie.nl, Stichtingvliegrampmh17@gmail.com,
info@sapadvocaten.nl, info@jsadvocaten.nl, info@vandergoen.nl,
fsb@fsb.ru, rusembassynl@mid.ru, info@jeugdzorgnederland.nl

Mh17 mensen, DmitryMedvedev, Politie, Jeugdzorg,
Ik heb een antwoord van Geenstijl JanRoos op mijn bericht en video ontvangen.
Zie hieronder.
Dit bewijst dat JanRoos zijn kinderen moedwillig in levensgevaar brengt.
DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Re: Geenstijl JanRoos Kinderbedreiging Mediastunt Fwd: MH17 bepaalt
Tweedekamerverkiezingen 2017
Datum:Sat, 12 Mar 2016 09:54:05 +0100
Van:Pritt Stift <pritt@geenstijl.nl>
Aan:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
CC:blijfdenkenaan@gmail.com, info@vandergoen.nl,
info@sapadvocaten.nl, antoinette.collignon@legaltree.nl,
Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, info@verkeersslachtoffers.nl,
fsb@fsb.ru, rusembassynl@mid.ru, emb_nl@mfa.gov.ua,
media@malaysiaairlines.com, austemb_thehague@dfat.gov.au,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,
armeewaffen@vtg.admin.ch, otp.informationdesk@icc-cpi.int, de
Rechtspraak <voorlichting@rechtspraak.nl>, info@jsadvocaten.nl,
helpdesk@advocatenorde.nl, info@pvv.nl, info@vvd.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, receptie@groenlinks.nl,
info@d66.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl,
pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, p.huijts@minaz.nl,
sp@tweedekamer.nl, voorlichting@sgp.nl, bestuur@christenunie.nl,
embassy.haag@mfa.ee, woordvoering@knp.politie.nl,
info@jeugdzorgnederland.nl, pownews <redactie@powned.tv>, Gs
Media <redactie@geenstijl.nl>, chinaemb_nl@mfa.gov.cn,
info@kuwaitembassy.nl

Gaarne 40 miljoen extra naar GGZ.
Op 12 maart 2016 09:39 schreef destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>:
Janroos, Politie, Jeugdzorg, MH17-mensen,

DmitryMedvedev, Malaysia,
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Australie, ICC, Rechtspraak, Advocatenorde, Politieke partijen,
https://www.youtube.com/watch?v=OHtlrFbxMXs&feature=youtu.be
Geenstijl JanRoos wil dat zijn kinderen bedreigd worden voor de Media-aandacht.
Hij liegt tegen het volk over de werkwijze van de Elite-moordenaarsclub in NL =
Parlement - Koning - Rechtspraak - Advocatenorde - Professorenlobby - HCSS ICC.
Hij liegt opzettelijk over de juridische constructie rond het Oekraine verdrag Referendum.
Hij liegt dus ook over vervalsing MH17 dossier.
De Politie helpt JanRoos zijn kinderen te mishandelen door met hem mee-teliegen, voor de corruptie tussen Politie - Parlement - Rechtspraak .
Ik vind dat JanRoos uit de ouderlijke macht gezet moet worden.
Ik ben zelf door Politie in mijn huis gefolterd, toen mijn kinderen klein waren.
Ik word vanaf 2002 systematisch ten grond gericht... en krijg van niemand
bescherming.
Ook niet als ik terrorsiten - zware criminelen aan mijn voordeur heb.
Ik maak dan melding van criminaliteit bij FSB Rusland, FBI Washington,
Bundesnachtrichtendienst, Zwitsere Veiligheiddienst, China, Kuweit.
Ik moet voor mijn persoonlijke bescherming naar het buitenland.

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal
ICClawcase against NL OTP-CR-407/07
www.desireestokkel-nl.net

https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
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Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:MH17 bepaalt Tweedekamerverkiezingen 2017 = elite negeert dit,
maar het werkt niet
Datum:Fri, 11 Mar 2016 10:11:07 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:blijfdenkenaan@gmail.com, info@vandergoen.nl,
info@sapadvocaten.nl, antoinette.collignon@legaltree.nl,
Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, info@verkeersslachtoffers.nl,
fsb@fsb.ru, rusembassynl@mid.ru, emb_nl@mfa.gov.ua,
media@malaysiaairlines.com, austemb_thehague@dfat.gov.au,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,
armeewaffen@vtg.admin.ch, knoops-advocaten
<office@knoops.info>, otp.informationdesk@icc-cpi.int,
voorlichting@rechtspraak.nl, info@jsadvocaten.nl,
helpdesk@advocatenorde.nl, info@pvv.nl, info@vvd.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, receptie@groenlinks.nl,
info@d66.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl,
pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, p.huijts@minaz.nl,
sp@tweedekamer.nl, voorlichting@sgp.nl,
bestuur@christenunie.nl, embassy.haag@mfa.ee,
editor@geotimes.ge

MH17-mensen, DmitryMedvedev, Malaysia, Australie, Navo,Knoops,
ICC, Rechtspraak, Advocatenorde, Politieke partijen,
https://www.youtube.com/watch?v=LUCFNhJNpHg

De leugens MH17-onderzoek bepalen Politiek rond Tweedekamer Verkiezingen
2017. Ook als parlement dit negeert!
Parlement - Koning - Lobby - Rechtspraak doe net alsof zij niet schuldig zijn
aan de MH17.
Terwijl zij de 1ste schuldige zijn.
Politieke partijen zijn nu - maart2016 - al bezig met kiezen Kandidaten 2017
Verkiezingen.
Dit is om de media te blijven terroriseren.
ICC heeft geheime lobby.
Rusland - Medvedev - heeft Georgie dossier naar ICC gebracht terwijl Rusland
geen ICC-lid is.
ICC communiceert niet met Rusland in het openbaar, omdat ICC Holland helpt
bij het vervalsen van dossiers in het ICC.
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Oekraine moet lid van EU en ICC zijn.
Visaplicht Oekraine moet vervallen na Referendum 6 april.
Oekraine wordt zonder Visaplicht nieuwe Criminele en Vlcutelingen-route naar
NL.
De Elilte-moordenaarsclub in NL wil dit, omdat zij gekozen willen worden in het
parlement tijdens TweedekamerVerkiezingen 2017.
Zij willen oppermachtig blijven.
Hiervoor moeten zij MH17 vervalsen; ICC vervalsen... en Rusland standaard de
schuld van alle geven.
De Elite-moordenaarsclub valt uit elkaar maar wil aan de macht blijven:
Zie: Nationale Ombudsman die niet deugt; toch is hij benoemd in zijn functie.
Het volk weet dit nu.
Er komen veel meer van dit soort problemen, omdat Rusland zich niet laat
beschuldigen.
Omdat Oekraine de criminaliteit wil uitbreiden naar NL voor macht binnen het
MH17 dossier.
Kandidaats-verkiezingen voor 2017 zijn dus voorbarig!
NL wordt veel chaotischer en crimineler komend jaar.
Ik moet het Interim Arbeidscoctract MP krijgen... om hel te minimaliseren.
http://www.desireestokkel-nl.net/

MH17-mensen, DmitryMedvedev, Malaysia, Australie, Navo,Knoops,
ICC, Rechtspraak, Advocatenorde, Politieke partijen,

http://www.knoops.info/nl/nieuws/258-start-icc

Advocaat GeertJan-Knoops helpt dictator MarkRutte en ICC bij het
vervalsen van het MH17-dossier.
Knoops weigert zelf de Grondwet, Mensenrechtenverdragen toe te
passen.

Hij weigert de HogeRaad te dwingen de Wet op de Rechterlijke Organisatie,
artikel 76-procedure toe te passen.
Knoops vindt het goed dat de Rechtspraak - HogeRaad - parlementsleden helpt
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bij het rechtenloos maken van burgers, folteren & doden van Hollanders.
Dit is een oorlogsmisdaad uitgevoerd door Knoops.
Knoops heeft geweigerd mij te helpen te voorkomen dat ik als Bijstandsmoeder
dor de Elite van Nl gedwongen werd een ICC-rechtszaak tegen NL te starten.
Hij wilde ook dat ik gefolterd & misschien wel gedood zou worden, omdat hij
voor de daders in mijn dossier wil optraden als Advocaat binnen het ICC.
Knoops foltert mij omdat hij voor JanPeterBalkenende & MarkRutte wil
optreden tegen mij - slachtoffer - binnen het ICC.

Knoops helpt in deze constructie ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid met
het uitvoeren van oorlogsmisdaden.
OVV is onderdeel van de ICC-rechtszaak tegen NL, vanaf dag 1 - mei2007.
De Nep-veiligheidslobby Thehagusecuritydelta - oorlogsaanmakelijk - heeft dus
de MH17 moedwillig - voor de lol - de dood ingestuurd.
Hiervoor misbruiken zij mijn ICC-dossier en mijn Sociale Intelligentie.
Ik heb de Sociale Intelligentie om het volk de toekomst in te helpen zonder
geweld; de Elite wil dat ik bewijs dat ik sterker ben dan zij.
Maar, deze Elite heeft het geld - macht - arbeidscontracten.
Ik ben maar een Bijstandsmoeder die een lesje moet leren.

Knoops treedt nu binnen het ICC op als advocaat voor zwarte dictatoren.
Terwijl het het ICC dus ook helpt het dossier tegen NL voor het volk te
verbergen, terwijl ik - slachtoffer - wel brieven van het ICC krijg die bewijzen
dat ik niet lieg.
Knoops helpt ook ICC-aanklager en ICC-president bij het vervalsen van
dossiers, door te accepteren dat het ICC weigert eenduidige procedures te
hanteren... en weigert de Mensernechtenverdragen toe te passen.
Deze laatste handeling van Knoops bewijst dat hij het MH17-dossier binnen het
ICC vervalst.
Hij misbruikt het Folterverdrag voor het vestigen van zijn naam in de
geschiedenisboeken van het ICC...ten gunste van Hollandse dictatoren.
Knoops treedt ook op als Advocaat voor Wilders; dit mag hij niet....
Er ligt tegen Wilders en alle parlementsleden een ICC-rechtszaak.
Knoops helpt de Rechtspraak bij het corrupt houden van de Rechtbanken en
het Internationaal Strafhof.
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http://www.knoops.info/nl/nieuws/258-start-icc

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:ICC aanklager Bensouda Beleidsstuk 'Dossier niet onderzoeken'=
genocide regelen door ICC
Datum:Mon, 29 Feb 2016 16:42:06 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:blijfdenkenaan@gmail.com, redactie@tweakers.net,
Stichtingvliegrampmh17@gmail.com,
antoinette.collignon@legaltree.nl, info@sapadvocaten.nl,
info@vandergoen.nl, fsb@fsb.ru, gremb.hag@mfa.gr,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, den-haagob@bmeia.gv.at, mission.hga@mfa.gov.hu,
hague@embassy.mzv.cz, hay.vertretung@eda.admin.ch,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, haaamb@um.dk,
sanomat.haa@formin.fi, emb.hague@mfa.no,
ambassaden.haag@gov.se, Embassy.Hague@mfa.bg,
telejato@libero.it, emb.lahaya@maec.es, pm@pm.gov.pt,
haga@mfa.md, ambassade.monaco@skynet.be,
embassy.haag@mfa.ee, embassy.netherlands@mfa.gov.lv,
amb.nl@urm.lt

Tweakers, Ambassade,

MH17, ICC,

ICC-aanklager Fatou Bensouda heeft beleidsstuk geschreven waarmee zij wil
bewijzen dat zij op grond van persoonlijke voorkeuren - lobby - corruptie
bepaalde dossiers niet behoeft te onderzoeken.
'Policy Paper on Case selection and prioritisation'.
https://www.youtube.com/watch?v=KxPtG5OrvKI
ICC is een Rechtbank.
Een Rechtbank werkt met procedures, die rechtszekerheid geven aan het
slachtoffer.
ICC is een Internationale Rechtbank die de criminaliteit bij nationale
rechtbanken moet stoppen.
Die ICC-procedure moet bewijzen dat VN-verdrag en Mensenrechtenverdragen
voor alle Rechtenloze op Aarde van toepassing zijn.
Maar, FatouBensouda - nauwlijks juridisch opgeleid - weet niet dat je verplicht
bent om niet de discrimineren.
En weet ook niet wat het verschil is tussen Lobby en Gerechtelijke procedure.
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Zij leest alleen het Statuut van Rome.. en negeert alle andere
Mensenrechtenverdragen.
Bijvoorbeeld:
ICC stelt 'dat er geen geld is om de ICC-rechtszaak tegen NL af te handelen'.
Oorlogsmisdadiger Fatou Bensouda bepaalt dus dat Hollanders mogen worden
gedood....door Parlement - Rechtspraak - Advocatenorde - Koning..
De MH17 mensen zijn gedood in dit systeem.

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/29.02.16_Draft_Policy-Paper-on-CaseSelection-and-Prioritisation_ENG.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/
http://www.desireestokkel-nl.net/uplo...
http://www.desireestokkel-nl.net/uplo...

http://www.desireestokkel-nl.net/zake...
Ik heb recht op het Interim Arbeidscontract van de Minister-President.
Ik bewijs via het Internationaal Strafhof:
Rechtspraak helpt Politici - Koning - Advocaten - Professoren - Lobbyisten bij
het stiekem folteren & doden van Burgers in NL.
2014: Koning en Kiesraad bewijzen dat zij deze praktijken in stand willen
houden.
2014: ICC-rechtszaak tegen NL uit 2007 aangevuld met ICC-rechtszaak tegen
alle Parlementsleden - Lobbyisten.
Deze club Elite-moordenaars heeft moedwillig de MH17-mensen gedood.... via
Machtsmisbruik in mijn dossier.
DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal
ICClawcase against NL OTP-CR-407/07
www.desireestokkel-nl.net
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https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.
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