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-------- Origineel bericht -------Onderwerp:RE: Rechtspraak & Advocatenorde Regelen nu oorlog in NL voor corruptie & vriendjespolitiek politici
Datum:Mon, 03 Jun 2013 11:19:11 +0200
Van:Mieke Ripken <M.Ripken@mkb.nl>
Aan:'desireestokkel' <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Ik zwakbegaafd?
Kijk in de spiegel en schrap mij uit uw e-maillijst

Van: desireestokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Verzonden: maandag 3 juni 2013 11:18
Aan: Mieke Ripken
Onderwerp: Re: Rechtspraak & Advocatenorde Regelen nu oorlog in NL voor corruptie & vriendjespolitiek politici

Mieke Ripken,
U bewijst dat u lui bent en op zwakbegaafde niveau functioneert.
Als u moeite het dossier te lezen, wordt u vanzelf intelligenter.
U komt er ook achter als uw baas u laat folteren om zichzelf te redden.
U bent verantwoordelijk voor uw persoonlijke rechtspositie.
Als u het MKB helt bij het folteren &doden van burgers, zijn de gevolgen voor u.
Desiree Stokkel.

Op 3-6-2013 11:08, Mieke Ripken schreef:
Ik begrijp niets van al uw e-mails. Waar gaat dit over???
Mieke Ripken
woordvoering & communicatie
VNO-NCW en MKB-Nederland
telefoon: 070 – 3490 395
mobiel: 06 – 11 351 727
e-mail: m.ripken@mkb.nl
Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag
Volg ons ook op mkb.nl en twitter
Van: desireestokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Verzonden: maandag 3 juni 2013 10:41
Aan: contact@mvonederland.nl; press@eurocontrol.int; Mieke Ripken; mediarelations@klm.com; e.r.van.de.haar@cpb.nl; E.R.Engelen@uva.nl; info@ontdekislam.nl; info@DNB.nl; info@pvv.nl;
info@pvda.nl; info@vvd.nl; info@pvdd.nl; Commissie.van.Deskundigen@nos.nl; D66@tweedekamer.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; bureau@nationaleombudsman.nl;
persdienst@cbs.nl; pers@jalal.tv; pers@kennisnet.nl; info@ecabo.nl; voorlichting@rechtspraak.nl; voorlichting@raadvanstate.nl; voorzitter@jongedemocraten.nl; helpdesk@advocatenorde.nl; knoopsadvocaten; knaw@bureau.knaw.nl; voorlichting@klpd.politie.nl; i.n.weski@weski.nl; info@jordanembassy.nl; info@lebanonembassy.nl; info@pakembassy.nl; solliciteren@DSW.nl
Onderwerp: Rechtspraak & Advocatenorde Regelen nu oorlog in NL voor corruptie & vriendjespolitiek politici
Rechtspraak, Advocatenorde, Politie, MVO. MKB, Eurocontrol, KLM, CBS, CPB, Ombudsman, ZZP, Dasenboom, Politieke partijen, Engelen, DNB, Media, Kennisnet, Ecabo, KNAW,
http://www.youtube.com/watch?v=QlOZzASva3E&feature=player_embedded
Rechtspraak & Advocatenorde willen oorlog in NL.
Zij weigeren mijn bewijsstukken inzake corruptie InternationaalStrafhof aan het Volk uit teleggen, ter bescherming van de Rechtstaat NL.
Rechtspraak & Advocatenorde helpen politiek partijen bij het folteren & doden van Individuen in NL... en willen hiermee doorgaan.
Ook als wij hierdoor in diepe economiesche crisis & burgeroorlog terechtkomen.
Als Turkije in oorlog komt, hebben wij hiervan in NL veel last.
Alqaida weet dat NL geen rechtstaat is...en dat alle presidenten, ambassadeurs, politici, rechters, NGOs via het ICC individuen mogen laten folteren & doden.

https://www.youtube.com/watch?v=OQgQFoM-50I

http://www.desireestokkel.nl
http://www.desireestokkel.nl/ICCletterLawcase%20against%20NL.murderattemptOTP-CR-407_07_002.pdf
Gisteren heb ik
banen te leiden.

http://www.rechtspraak.nl

gevraagd de misbruik van macht door het InternationaalStrafhof te minimalizeren.... en alsnog de afhandeling van de ICC-rechtzaak tegen NL in goede

Dit mogen zij nu doen op grond van het Folterverdrag.
Rechtspraak.nl mag nu - dankzij de brief die het ICC mij 22aug2012 heeft gestuurd - niet zomaar meer samenwerken met het ICC.
ICC-aanklagers, - griffieren, rechters & president hebben bewezen dat zij weigeren met het Statuut van Rome, VN-Verdrag & Mensenrechtenverdragen te werken.
ICC is dus primitiever & barbaarser dan ons gemiddeld NL-rechtsysteem.

ICC bewijst dus dat zij bomaanslagen in Den Haag wil.
Rechtspraak.nl is gelokaliseerd in Den Haag... en kan ook doelwit zijn van bomaanslagen.
Om dit risico te verkleinen moet Rechtspraak.nl helder maken op haar website:
- dat de Hoge Raad nooit mijn dossier voor de rechtzaak tegen de MinisterPresident J.P. Balkenende, Politici, Politie, Ambtenaren e.d. had mogen weggooien.... omdat de HR geen zin heeft in rechtzaken
inzake 'Misdrijven tegen de Menselijkheid''.
- dat het ICC mijn dossier nooit professioneel heeft bestudeerd... en weigert dit te doen.
- dat Rechtspraak.nl wil meegaan in de oplossing van DesireeStokkel, namelijk:
'Dit dossier afsluiten met een Schikking & Schadevergoeding, om terrorisme & oorlog te minimaliseren
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-dat Rechtspraak.nl het ICC zal gaan dwingen te werken met procedures die het bestaande EU-procesrecht aanvullen, voor individu, groep & land
Kortom:
Alqaida-aanslagen kunnen worden geminimaliseerd als de Nederlandse rechters & Rijksambtenaren & Politie dit NU willen.
Willen zij dit niet, dan moeten er dus eerst doden vallen....
Ook de Advocatenorde, Advocaten G.J. Knoops & I.Weski kunnen nu het risico op aanslagen verminderen door de waarheid over het ICC aan het volk uit te leggen.
http://www.advocatenorde.nl/consumenten/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/contact-met-bzk
http://thehagueinstituteforglobaljustice.org/
.

DesireeStokkel
www,desireestokkel.nl
DesireeStokkel
www.desireestokkel.nl
www.nlfschool.com
http://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos

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