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Korpsleiding ErikAkerboom
1 bericht
desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>
4 augustus 2018 om 07:53
Aan: info@crombagoehlen.nl
Cc: info@derooysewissel.nl, fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, info@diekstravanderlaan.nl,
receptie@nieuwspoort.nl, receptie@richardkorver.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>,
info@wijzijnproud.nl, mediadesk.oost-brabant@politie.nl, info@acp.nl, info@acom.nl, info@nza.nl, info@dsw.nl,
ingrid@wongworks.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl, emb.hague@mfa.no,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, fsb@fsb.ru, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, Stop the War Coalition
<filmunit@met.police.uk>, ambassaden.haag@gov.se, hoc@indembassy.be, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>,
info@mensenrechten.be, info@humanrights.dk, info@humanitas.nl, Kofi Annan <media@kofiannanfoundation.org>,
Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>, amsterdam@om.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>,
pers@beteronderwijsnederland.nl, pers@acm.nl, info@brandweeraa.nl, media@globalwitness.org,
contact@republikeinen.nl, contact@robotics-openletter.eu, Contact <contact@business-humanrights.org>,
consular_epbaj@mrecic.gov.ar, conchicago@sre.gob.mx, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, hadgen@had.gov.hk, Korea
<korea@korea-dpr.com>, tour@president.go.kr, brussels@ilo.org, etui@etui.org
Advocaat Floor Oehlen, RepubliekNL, ICC, Ambassade,
Politie agenten die burger folteren tijdens een Verhoor voor Aangifte Verkrachtingen e.a. ,
werken niet binnen de kaders.

Het probleem is dat de Nederlandse Politie bestaat uit
uitsluitend Gewetensloze Zwakbegaafden Ambtenaren - met heel veel zelfmedelijden .
Zij willen geen goedfunctionerende Politie-systeem.
Zij willen Juridisch Lui zijn - zielig gevonden worden - folteren - moorden.

Alle Politie -agenten in NL assisteren de Korpsleiding - Politiechefs - Vakbonden
- Politici - Koninklijke familie - Criminele rechters - OM - Professoren
bij het folteren - doden van burgers op bestelling.
Het feit dat alle criminelen op Aarde weten dat er tegen NL een Internationaal strafhof-rechtzaak
ligt
voor deze oorlogsmisdaden - vanaf mei 2007 - interesseert hen niets.

Zorginstellingen in NL, werken hieraan ook mee.
dit geldt ook voor TBS-klinieken.
Besturen van deze klinieken krijgen Belastinggeld 'om problemen op te lossen'=
zij assisteren Politici - Koninklijke familie - Criminele rechters - OM - Politie
bij moord en handhaven de leugens over de InternationaalStraf-hof rechtzaak tegen NL...
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'en de problemen zijn opgelost'.

De media werkt ook nog altijd mee aan het folteren - doden van burgers
via Rechtspraak - OM - Politiek - Zorg corruptie... en ICCrechtzaakNL
dus ook in de toekomst Blijven burgers gefolterd tijdens aan Aangifte.

Ik word met verkrachting - moord bedreigd door deze groep.
Omdat ik te Sociaal Intelligent ben.
Deze moordenaarsclub verhindert dat ik MinisterPresident ben, in RepubliekNL.
geregeld via de VN.
Omdat zij niet Juridisch Professioneel willen werken.

In de wetten van RepubliekNL zijn burgers beter beschermd
= alle Politie-verhoren moeten op video worden opgenomen.
Nederland heeft helemaal géén Politie - Defensie - Zorg.

---------- Doorgestuurd bericht ---------Van: desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>
Datum: 28 juli 2018 om 10:40
Onderwerp: Politie Chef Helmoed Wierda even Criminal als Korpsleiding ErikAkkerboom
Aan: mediadesk.rotterdam@politie.nl
Cc: woordvoering@knp.politie.nl, fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, mediadesk.Zeeland-West-Brabant@politie.nl, fox@fox-it.com, iac@ieb-ipa.org,
mediadesk.oost-brabant@politie.nl, mediadesk.oost-nederland@politie.nl, mediadesk.noord-holland@politie.nl,
mediadesk.midden-nederland@politie.nl, mediadesk.denhaag@politie.nl, mediadesk.amsterdam@politie.nl
Politie,
Alle Politie-agenten in Nederland functioneren op Zwak-begaafd denkniveau.
Er ligt een InternationaalStrafhof rechtzaak tegen NL. per mei2007.
Er ligt een ICC-rechtzaak tegen Koning WA + Maxima + Mr Pieter van Vollenhoven, per 2 juni2014.
In de ICC- VN- Ambassade-lobby is NL een officiele Dictatuur per 2juni2014 en een Republiek per
18nov2016.
Met een Nieuwe Grondwet RepublieNL.
Er ligt een InternationaalStrafhof rechtzaak tegen Korpsleider ErikAkerboom + Commandanten
Defensie
+ Alle Parlementsleden + Burgemeesters & Wethouders + Gedeputeerden + meer...
voor het Gaande houden van DictatuurNL
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= het gezamenlijk kiezen van burgers die gefolterd - gedood moeten worden in NL.
Nederland is dus officieel een Republiek, met nieuwe Republiekswetten en een beter
functionerend Rechtsysteem.
Markrutte& CO + Rechtspraak + OM + Politiek + Media + Politie + Onderwijs... weigeren
de waarheid over de ICCrechtzaakNL en RepubliekNL aan het volk uit te leggen.
Deze personen bouwen moedwillig DictatuurNL, voor behoud van hun Arbeidscontract.
Deze personen willen een burgeroorlog in NL.
Het NL-volk heeft recht op de Gekozen Minister President + Gekozen burgemeester + meer.

Politiechef Rotterdam Helmoed Wierda is dus net als ErikAkerboom een oorlogsmisdadiger,
met dit verschil dat er tegen Wierda nog geen ICCrechtzaakNL is gestart.

De IAC & Ambassades weten dat de Politie NL niet functioneert.
Hollandse Politie is superachterlijk in vergelijking met Politie in andere landen,
die wel Corruptie & Moord politici & co stoppen.

-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 - Provincie 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/
https://www.mequhi.com
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afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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