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The private corruption / Freedom to Murder for UNSG guterres determines the National Security.
The Superrich - Hollywoodstars.... determine the agenda of UNSG.
According to the Torture-treaty its forvidden for Holland to obtain a seat
in the UN-securitycouncil from 1jan2018 on.
UNSG - ICCpersonnel show Criminals / Terrorists that NL-Dictators must be kept
in their powerfull position for Corruption of the Happy Few.
NL-Business contract are Less reliable from 1Jan2018 on!

Ambassade, RepubliekNL,
Ambassadeur USA in DenHaag, PeterHoekstra
Het 'National Security Plan USA' = lachtertje.
USA - Trump - schreeuwt hard, maar er is helemaal geen Nationale Veiligheid.
Individuen kunnen de USA maken of breken.
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/uploads/5/6/2/4/56243847
/national.security.strategy.whitehouse.2018.brainless.torturetreaty.ignored.fbi..pdf

DictatuurNL - RepubliekNL
De Nationale Veiligheid voor Nederland = 100% bepaald door VN-baas guterres / Superrijken Hollywoodsterren.
Dit geldt natuurlijk ook voor Portugal, nu UNSG een Portugees is....

Vanaf 1januari2018 heeft NL een zetel in de VN-Veiligheidsraad.
Dit bewijst het volgende:

VN-baas Guterres negeert AL zijn Wettelijke Verplichtingen;
hij weigert het VN-verdrag - Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen persoonlijk toe te passen.
VN-baas verschuilt zich achter de Lui criminele media, die geen moeite doet om de VN-baas
te dwingen Juridisch Correct te werken. Vanaf het VN-verdrag & Folterverdrag.

Problemen inzake Veiligheid van een Land in souvereiniteit worden dus Nooit gestopt!

Guterres leeft persoonlijk ALLEEN voor de Leuke gesprekken & deals met de Superrijken Hollywoodsterren.
De bezoeken aan deze groep personen zijn niet 'geheim', maar de gevolgen van die gesprekken
zijn door de Luie gewetensloze journalisten onbekend bij het Volk.
De Superrijken houden zich wel degelijk bezig met Recht & Veiligheid;
als VN-ambassadeur zien zij erop toe dat de Luie gewetensloze media nooit het VN-verdrag /
Folterverdrag
toepast tijdens interviews / verslaggeving.

VN-baas = welkkom bij de Superrijken op voorwaarde dat hij zijn Wettelijke
verplichtingen negeert.
Dit geldt in Holland, en Wereldwijd.
Dictatoren Markrutte & Koning WA belonen VN-baas voor het corrupt houden van het
Parlement- Rechtbanken Politie - Defensie - Onderwijs.
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'Nederland is goed voor Portugal', maar dat mag de gewone Burger niet weten.
Snoepreisjes voor het bouwen van een Betere Bureaucratie in Portugal, uitgevoerd door
NL-instellingen, bijvoorbeeld.
VNONCW - Lobby werken hieraan mee... en denken SLIM te zijn.... nu Holland een
VN-veiligheidsraad-zetel krijgt.

Onzin! De Superrijken - Hollywoodsterren zijn heel veel machtiger in de hersenen van
VN-baas Guterres
san Holland is. Superrijken voorzien Guterres 'van Leuke avondjes uit'.

En deze avondjes staan in het teken van : Geen Wettelijke Verplichtingen uitvoeren + Lobby
Internationale Rechtbanken bepalen.
Dictatoren Markrutte & co denken 'dat zij aan de macht zijn', maar dit zijn zij NOOIT.
De Miljarden van het Luxe Leventje bepalen de werkwijze van de VN-baas, niet het Kleinzierige
Kinderachtige
Criminele gekonkel van de Hollander die Vrijheid voor Moord will hebben / houden.

Vanuit het VN-instituut 'moet er worden gelobbied'. Voor Probleem-oplossing...

Het gaat alleen over de Problemen van de de VN-medewerkers / Presidenten & Co /
Superrijken - Hollywoodsterren.

Holland wordt uitgelachen op Wallstreet!
En internationaal.

VN-baas Guterres weigert:

De Corruptie te stoppen in het gebouw van het Internationaal Strafhof,
terwijl iedereen weet dat dit een racistische Nep-rechtbank is.
Guterres is als VN-baas start op 1januari2017 - een jaar geleden.
Hij weigert de gevolgen van Rechtbank-corruptie gebouwd onder Bankimoon te stoppen.
Hij weigert het criminele personeel dat werkt bij het InternationaalStrafhof te verwijderen
/ te vervangen door Juridisch Correct werkend personeel.

Nog erger... de ICC-prosecutor FatouBensouda family woont in the USA.
Haar volwassen zoon is vermoord, door een Bende - zware criminaliteit.
De FatouBensouda-clan + USA Whitehouse + sommige Afrikaanse landen verzwijgen
deze
gruwel voor Planeet Aarde.
De ICC-aanklager Bensouda 'is zeer geroutineerd in het doden van personen die de
VN-baas + Co
in de weg staan'.

USA is zeer machtig binnen het ICC, terwijl Markrutte & co net doen alsof dit
niet zo is.
De Superrijken bepalen 'wat NL wel of niet mag'.
En in deze wereld heb je ook nog altijd veel Illegale handel; die ook wordt
goedgepraat
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= geen straffen voor de Top.

VN-baas Guterres weigert het Internationaal Strafhof te dwingen te werken als Eerlijke Rechtbank.
Weigert Dictatuur NL te stoppen, terwijl Criminelen- Terroristen als 10 Jaar lang
Machtiger & Lichamelijk Sterker worden VN-ICC-corruptie.

Navo - EU - Handel ...dienen als Dekmantel... voor de persoonlijke Vrijheid voor Moord
bij de
Superrijken - Hollywoodsterren, geregeld via de VN-top.

Guterres weigert de Nationale Veiligheid voor het Volk in Holland te herstellen.
hij weigert het rechtsfeit dat Koninkrijk NL een Gewelddadig Regime heeft .... om te zetten
in een
nieuwe Rechtstaat voor Nederland.
Guterres wil het Geweld in NL uitbouwen.... voor meer Luxe Diners... met de Superrijken.
Hij houdt moedwillig Republiek NL in leven op het internet - voor meer Criminaliteit /
Terrorisme -.

Wat gaat er in Holland gebeuren vanaf 1jan2018?

Dictatoren Markrutte & co zijn welkom in de VN-Veiligheidsraad.
Om Criminelen - Terroristen nog agressiever te maken... en deze naar Holland te sturen via de
Geheime Lobby.
VN-baas Guterres krijgt hiervoor Luxe Beloningen; het 'beetje Leuke Leven'.

Het ICC blijft een Witwaspraktijk voor Oorlogsmisdaden uitgevoerd door EU-politici.
Navo - Europol - Interpol kiezen partij voor de EU & VN.
Het is bekend bij Criminelen - Terroristen dat er een ICC-rechtzaak ligt tegen Hollanders die
meepraten / stemmen
binnen de VN-veiligheidsraad, terwijl hun Aanwezigheid binnen het VN-gebouw verboden is volgens
het Folterverdrag.
Superrijken weten dit ook! En hebben geld - macht om Holland te laten wegvallen in
Criminaliteit.

Koprleider Politie ErikAkerboom & Commandanten Defensie weigeren het
volk
te beschermen tegen leven in een Dictatuur!
ErikAkerboom & Commandanten Defensie vinden hun persoonlijke 'corruptie binnen Europol - Interpol - EU - VN
- Navo
belangrijker dan het redden van Mensenlevens.
Zij steunen Dictatuur NL - en bouwen deze uit met leugens over Werkdruk Politie / Defensie + Rechtbanken Zorg.

Zij houden de Politie-agent/ Soldaat moedwillig 'achterlijk'.
VN-baas Guterres heeft op grond van het Folterverdrag de plicht om het nieuwe Arbitrage-rechtsysteem
internationaal in Hoog Tempo te bouwen, wat hij weigert... voor persoonlijk gewin.
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Politie & Defensie in NL weigeren ook het volk een Goed functionerend Rechtsysteem te geven,
voor persoonlijke gewin van Korpsleiding & Commandanten.

Criminelen -Terroristen weten dit!

Wat moet het volk doen?
Het volk moet duidelijk maken aan Dictatoren Markrutte & co ... dat de bijdrage van
NL aan de VN-veiligheidsraad tot meer Criminaliteit leidt ....

In de geheime Dubbele Lobby ben ik de
InterimMinisterPresident van NL - USA - Japan - NK - Iran - Rusland.
Niet in de EU-VN-lobby in de media; wel achter de schermen.
Bedrijven - Organisaties negeren 'Wettelijke verplichtingen die voortkomen uit EU-VN-resoluties...
en die geen enkele vaste Juridische Waarde hebben.
Er komt meer chaos - meer criminaliteit - meer Ongeldige Gerechtelijke Uitspraken,
waardoor Criminelen nog machtiger & sterker worden.

Het Hollandse Bedrijfsleven moet aanvaarden:
De mate van persoonlijke corruptie / Vrijheid van Moord van VN-baas
Guterres
bepaalt de Nationale Veiligheid NL.
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Artikel 1
1

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder „foltering" verstaan
iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed,
lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht aan een persoon
met zulke oogmerken als om van hem of van een derde inlichtingen
of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen voor een
handeling die hij of een derde heeft begaan of waarvan hij of een
derde wordt verdacht deze te hebben begaan, of hem of een derde
te intimideren of ergens toe te dwingen dan wel om enigerlei reden
gebaseerd op discriminatie van welke aard ook, wanneer zulke pijn
of zulk leed wordt toegebracht door of op aanstichten van dan wel
met de instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of
andere persoon die in een officiële hoedanigheid handelt. Foltering
omvat niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit, inherent aan of
samenhangend met wettige straffen.

2

Dit artikel laat onverlet internationale akten of nationale wetgevingen
die bepalingen met een ruimere werkingssfeer omvatten of kunnen
omvatten.

Artikel 2
1

Iedere Staat die Partij is bij dit Verdrag, neemt doeltreffende
wetgevende, bestuurlijke, gerechtelijke of andere maatregelen ter
voorkoming van foltering binnen elk onder zijn rechtsmacht vallend
gebied.

2

Geen enkele uitzonderlijke omstandigheid, ongeacht of het gaat om
een oorlogstoestand, een oorlogsdreiging, binnenlandse politieke
onrust of welke andere openbare noodsituatie ook, kan worden
aangevoerd als rechtvaardiging voor foltering.

3

Een bevel van een hoger geplaatste functionaris of een
overheidsinstantie mag niet worden aangevoerd als rechtvaardiging
voor foltering.

DesireeStokkel

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via UNSGguterres.

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/
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https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/

afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Ambassade USA: Nationale Veiligheid NL bepaald door corruptie /moord VN-baas Guterres &
Superrijken
Datum:Sun, 24 Dec 2017 09:31:44 +0100
Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>
Aan:communicatierijk@minaz.nl
CC:info@prakkendoliveira.nl, raad@rvdj.nl, info@mkb-amsterdam.nl, kuppens@Breevast.nl,
management@kalverstraat.nl, menno@tenuedenimes.com, l.schot@dzp.nl, thijs@rokin75.com,
floor@stadenco.nl, haarlemmerbuurtbiz@gmail.com, moheb@alecozyconsult.nl,
originalflowergift@outlook.com, info@de9straatjes.nl, info@oudezijdsachterburgwal.nl,
vazo@vazo.nl, Secretariaat VEBAN <info@veban.nl>, Monir.Modderman@deBijenkorf.nl,
info@ovrotterdamzuid.nl, info@stichtinganders.nl, info@robonderneemt.nl, info@udsrotterdam.nl,
businessclub@wtcrotterdam.com, contact@ondernemend-utrecht.nl,
info@centrummanagementutrecht.nl, info@businesseilandutrecht.nl, info@hairstyling-blitzz.nl,
utrecht@oilvinegar.nl, e.van.batenburg@utrecht.nl, info@ondernemersfondsutrecht.nl,
info@wijkinformatiepuntutrecht.nl, info@hartje.nu, info@onsdenbosch.com, info@bnijeroenbosch.nl, contact@ondernemer-s.nl, info@ocbest.nl, investor.relations@philips.com,
mediarelations.rotterdam@Unilever.com, media-nl@shell.com, info@bouwendnederland.nl,
info.infra@bam.com, ", info"@bvarchitecten.be, info@sabvereniging.nl, info@ovs-skarsterlan.nl,
info@ccnwf.nl, info@ngoudenplak.nl, info@mkbfraneker.nl, info@schermkapot.nl,
info@vockampen.nl, secretariaat@vissersbond.nl, info@zeehaven.nl, bpc@beverwijkwinkelstad.nl,
info@ondernemersspaarndam.nl, j.versfeld@sova-alkmaar.nl, info@ondernemendbentelo.nl,
info@rov-raalte.nl, info@staphorst-rouveen.nl, koene@eknotaris.nl, info@onzzwartewaterland.nl,
info@ondernemersvereniging-ovb.nl, info@poortvanalmelo.nl, info@hovdenhelder.nl,
info@ondernemendaalsmeer.nl, info@degans.com, info@chineseondernemers.nl, info@od-diemen.nl,
ovm@bzw.nl, parkmanager@ovborchwerf.nl, info@ondernemerskringemmen.nl,
info@commercieleclubemmen.nl, G.Remmelts@Natuurmonumenten.nl, post@rijnland.net,
info@energie-nederland.nl, info@vijfsluizen.com, bestuur@piushavenwerkt.nl, info@bof-denhaag.nl,
info@vbmbusinessclub.nl, info@platformcannabis.nl, info@coffeeshopbond.nl, youngstartup@vpsnl.com, info@qredits.nl, administratie@zzp-nederland.nl, info@zzpcentrum.nl, info@broodfonds.nl,
vereniging@de-achterdeur.nl, info@vewin.nl, meria@rostov-gorod.ru, info@sysvt.info,
ritstjori@althingi.is, echile.holanda@minrel.gob.cl, kans@norilsk-city.ru, mail@cheladmin.ru,
cityadm@ufacity.info, malaysia@euronet.nl, pr@onexim.ru, cnbctips@nbcuni.com,
news@thelocal.se, news@icenews.is, newseditor@independent.co.uk, news@heraldsun.com.au,
news@libyaherald.com, news@elta.lt, newsroom@mmtimes.com, newsmanager@foxnews.com,
NBCNewsMediaRelations@nbcuni.com, info@koptischekerkeindhoven.nl, npk@xs4all.nl, fsb@fsb.ru,
pravitelstvo@sevastopol.gov.ru, pressa@sev.gov.ru, dokument@vlc.ru, pr@onexim.ru,
producers@rttv.ru, mhg-main@online.ptt.ru, pr_dept@sputniknews.com, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, Lon student
<lon.student@mfa.gov.ir>, Korea <korea@korea-dpr.com>, Koreanembassynl
<koreanembassynl@mofa.go.kr>, webmaster@indianembassy.nl, webmaster@africa-union.org,
Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, Media <media@aclu.org>, Nlemb
<nlemb@mofa.gov.sa>, Ambassaden haag <ambassaden.haag@gov.se>, Telejato
<telejato@libero.it>, Bruxelas <bruxelas@mne.pt>, handelsbelemmeringen@minbuza.nl, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, Contact <contact@business-humanrights.org>, Info <info@anvr.nl>,
Info <info@ltonoord.nl>, info@evofenedex.nl, info@windesheimflevoland.nl,
mediarelations@klm.com, Stop the War Coalition <office@stopwar.org.uk>, Press <press@princestrust.org.uk>, Hello <hello@scottishhumanrights.com>, Info <info@socialentrepreneurs.ie>, Info
<info@shetland.gov.uk>, Visit <visit@nuigalway.ie>, haveyoursay@bbc.co.uk,
editor@jordantimes.com, letterbox@dailystar.com.lb, scoop@huffingtonpost.com,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>,
hendriks@richardkorver.nl, info@nvsa.nl, vng-international@vng.nl, brxemb@mofa.gov.iq,
emb.angola.nl@gmail.com, kapo@kapo.ee, armeewaffen@vtg.admin.ch,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, info@ottawapolice.ca, ipafrance@ipafrance.org,
CONTACT@THEBLACKSEA.EU, redactia@nineoclock.ro, radiopoland@polskieradio.pl,
gremb.hag@mfa.gr, hagueembassy@mfa.gov.cy, info.mfa@gov.mt,
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administration1@hague.mfa.gov.il, info@jordanembassy.nl, NickClegg@sheffieldhallam.org.uk,
info@thedailynewsegypt.com, info@lana-news.ly, media@libyaobserver.ly, info@amba-mali.be,
info@khn.nl, info@knb.nl, letterbox@dailystar.com.lb, editor@jordantimes.com, jorhos@jordanhospital.com, npk@xs4all.nl, klachtencoordinator@afm.nl, bidpen@indonesia.nl, ambalg3@ziggo.nl,
co.montenegro@rec.org, saylov@umail.uz, eldar@hrcenter.baku.az, pwc.azerbaijan@az.pwc.com,
sobytiya.crimea@gmail.com, singemb_bru@mfa.sg, info.mga@mga.org.mt,
vnembassy.nl@mofa.gov.vn, amcambel@skynet.be, archives@mairie-calais.fr,
thaiembassy.thehague@gmail.com, infoasia@earthrights.org, parepthehague@mofa.gov.pk,
Hague.Info@mfat.govt.nz, ticket@police.govt.nz, news@heraldsun.com.au,
media.helpline@austrade.gov.au, contact@aclei.gov.au, evelyna.croes@parlamento.aw,
info@arubahuis.nl, ambassade.suriname@wxs.nl, infonet@parl.gc.ca, infopar@parliament.gr,
info@safecommunitiesportugal.com, cmf@cm-funchal.pt, info@landespolizei.li, LPD-N@polizei.gv.at,
rpch@politi.dk, foi.police@gov.mt, info@lindafoundation.nl, info@bekendeburen.nl, info@talpa.tv,
media@globalwitness.org
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