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-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Correctie : Henriquez is de jusite naam van het Slachtoffer Fwd: Gerechtelijke
Uitspraak Hendriquez door Criminele Rechters = niet rechtsgeldig door
Oorlogsmisdaden rechterrs zelf
Datum:Thu, 21 Dec 2017 15:04:49 +0100
Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>
Aan:hendriks@richardkorver.nl
CC:info@sapadvocaten.nl, info@nvsa.nl, woordvoering@knp.politie.nl,
ibb@politiebond.nl, communicatie@politieacademie.nl, info@acp.nl,
communicatierijk@minaz.nl, r.piet@minvenj.nl, Verkeerstoren-AmsterdamExtern@rechtspraak.nl, M.Cheret@reclassering.nl, info@vvd.nl, info@pvv.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl,
sgp@tweedekamer.nl, sp@tweedekamer.nl, pers@fvd.nl, info@bewegingdenk.nl,
nieuwsdienst@telegraaf.nl, economie@nu.nl, info@mv-advocaten.nl,
meldpunt@igz.nl, communicatie@fier.nl, knaw@knaw.nl,
bureau@nationaleombudsman.nl, info@teurlingsellens.nl,
donateurs@fondsslachtofferhulp.nl

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Gerechtelijke Uitspraak Hendriquez door Criminele Rechters = niet rechtsgeldig door
Oorlogsmisdaden rechterrs zelf
Datum:Thu, 21 Dec 2017 14:45:53 +0100
Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>
Aan:hendriks@richardkorver.nl
CC:info@nvsa.nl, info@sapadvocaten.nl, woordvoering@knp.politie.nl,
communicatie@politieacademie.nl, ibb@politiebond.nl, info@acp.nl,
communicatierijk@minaz.nl, r.piet@minvenj.nl, info@detailhandel.nl, Info
<info@anvr.nl>, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru,
visa_leg@iranianembassy.nl, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, Press <press@princes-trust.org.uk>, VerkeerstorenAmsterdam-Extern@rechtspraak.nl, M.Cheret@reclassering.nl, info@vvd.nl,
info@pvv.nl, pers@fvd.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl,
sgp@tweedekamer.nl, info@bewegingdenk.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl,
sp@tweedekamer.nl, bestuur@christenunie.nl, info@vvvterschelling.nl, fox@foxit.com, nieuwsdienst@telegraaf.nl, economie@nu.nl, contact@anp.nl, info@mvadvocaten.nl, meldpunt@igz.nl, communicatie@fier.nl, knaw@knaw.nl,
bureau@nationaleombudsman.nl

Advocaat Korver, RepubliekNL,
Ik gruwel van de Gerechtelijke Uitspraak van de Rechtbank DenHaag,
Zaak Mitch Henriquez.

Agenten die moedwillig Moorden krijgen een Standje van de Rechter,
nu deze Rechters zelf ook Crimineel zijn.
De Agenten worden als zijnde 'Zielig' behandeld, maar....
het enige Rechtsfeit dat geldt is:
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'De corruptie tussen de Korpsleiding van Politie - Parlement - Rechtspraak
/ President Rb Denhaag
- Koning - Lobby - Media - bepaalt de strafmaat voor de Ondergeschikte
Agenten.
De Strafmaat moet bepaald worden door de mate waarin de Politiek Korpsleiding + Agenten de Grondwet - folterverdrag - mensenrechtenverdragen toepassen.

Holland is formeel een Dictatuur per 2juni2014, de dag dat er
tegen Koning WA een ICCrechtzaak
is gestart..omdat hij bewijst dat hij het ParlementRechtspraak wil blijven helpen bij
organiseren van Moord op Burgers in NL.
Holland is formeel een Republiek per 18nov2016, geregeld via
UNSG guterres.
Het rechtsfeit dat UNSG zelf 100% corrupt is en Moord op
Burgers regelt via het ICC - en de ICCrechtzaak NL,
doet niet af aan dit Rechtsfeit - DictatuurNL + RepubliekNL.

De Gerechtelijke uitspraak Henriquez is NIET rechtsgeldig, omdat
deze is geschreven & uitgesproken
door Criminele Rechters die samenwerken Dictatoren in Parlement &
Koningshuis.
En indirect ook met een Criminele Korpsleider van Politie - met Criminele
ondergeschikte Agenten tegen wie een Internationaal Strafhof-rechtzaak ligt.
Ondergeschikte Agenten kiezen er ZELF voor om de Korpsleiding Politie te
helpen
bij organiseren van Moord op Burgers in NL.
Hierdoor hebben zij 'wel met voorbedachte raden geweld toe gepast'.

Alle Politie-agenten en Politie-medwerkers in NL, hebben de
wettelijke plicht om de Korpsleider ErikAkerboom
te verwijderen en te vervangen door een nieuwe Korpsleider
Politie die wel de ICCrechtzaak NL erkent...en
het volk wil beschermen tegen een leven in Dictatuur NL.
Zelfmedelijden doet niets af aan dit rechtsfeit.

De Ondergeschikte Agenten weigeren zelf een werkklimaat op te eisen bij
de Korpsleiding
die er toe leidt 'dat zij rustiger kunnen werken en geen buitengewoon
zwaar geweld hoeven toepassen'.

In Holland, worden de Oorlogsmisdaden uitgevoerd door Parlement - Koning - Rechters Advocaten Politie top & Defensie top... goedgepraat door 100% corrupte relatie van Media Rechtbanken .
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Dit heeft tot gevolg 'dat Moord standaard wordt omgezet in Mishandeling....';
straffen voor Mishandeling zijn laag en vol geouwehoer in Nederland.

Dus?

De Gerechtelijke Uitspraak is niet rechtsgeldig...
omdat deze door Dictatoren-rechters is geschreven ...
die een Dictatoren Korpspleiding van Politie - Politici
moedwillig de Vrijheid tot Moord op Burgers geven.
Om zelf als Vogelvrij Rechter-Moordenaar boven de wet te
kunnen blijven functioneren.

Deze Zaak kan ook niet naar de Hogeraad of RaadvanState worden gebracht, omdat er tiegen al
die rechters
een Internationaal Strafhof-rechtzaak ligt wegens het organiseren van Moord op Burgers m.b.v.
Genocide per Bureaucratie.

https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/

En dan nog even RepubliekNederland.
Volgens de GrondwetRepubliekNederland moeten de Ondergeschikten-Agenten
.... minstens 365 Dagen Taakstraf krijgen = een 365 Dagen aan de Electronische Enkelband van
de Reclassering, op het allerlaagste Loon.
En moeten zij de Nabestaanden standaard een Schadevergoeding betalen voor het Rechtsfeit
dat zij de Grondwet niet hebben uitgevoerd.

'Grondwet-schendingen & Moord is in Holland ... een Productie-systeem voor een Lulverhaal
afkomstig van Rechters - Politici'.

Persoonlijke noot:
Wat is buitengewoon zwaar geweld?

Ik heb een vorm van Epilepsie.
Je ziet het niet, maar het is er wel.
Medisch gezien is het geen Epilepsie, maar je moet 'een term hanteren om te kunnen
uitleggen
hoe het systeem werkt'.
Ik ben zeer zwaar mishandeld door mijn ouders = kortsluiting op de Harde Schijf in
mijn Hoofd tijdens jeugd = ontstaan.
Neurologen zeggen tegen mij: 'wij zien dat je je niet aanstelt, maar wij doen pas iets
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als je per ambulance
het ziekenhuis wordt ingereden...'
Mijn tandarts & assistenten zijn erop ingesteld 'dat ik binnen 10 seconde dood kan zijn
tijdens het boren & vullen.
De hersenen geven kortsluiting...

Wat is dan 'geoorloofd Politie-geweld'?
De psychische foltering die ik nu al vanaf 2002 moet doorstaan bij Gemeente - PolitieRechtbank - Parlement?
Deze foltering heeft grote lichamelijke gevolgen; zware hoofdpijnen e.d.
Word ik op straat door een Leuke Politie-agent met Groot Gevoel voor Humor voor de
Gein even omgelegd,
ben ik ook direct dood.
En hoe heet dit dan?
Mishandeling met de dood tot gevolg; een dood die niet gepland was?
Neen. Dit is Oorlogsgeweld = Folteren met voorbedachte Raden ,
omdat er een Elite-groep moet zijn in NL
die Vrijheid tot Moord moet
behouden.

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 - 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/

Dit is niet zomaar een email.
U bent wettelijk verplicht om alle Parlementsleden- Koning - overigen tegen wie
een ICCrechtzaak ligt te verwijderen uit hun Arbeidscontract, en hen te
vervangen door Personen die Wel de Grondwet - Vnverdrag - Folterverdrag mensenrechten toepassen.
U bent ook wettelijk verplicht om de Corruptie van de EU - VN - ICC te stoppen.
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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