
-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:CETA = Canada bedondert NL- EU mogelijk door ICC corruptie

Datum:Fri, 28 Oct 2016 14:26:03 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:woordvoering@knp.politie.nl, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,

webmaster@indianembassy.nl, Stop the War Coalition <office@stopwar.org.uk>,

info@shetland.gov.uk, contact@pressagencyscotland.com, SupremeCourt@courts.ie,

press.office@djei.ie, ambassaden.haag@gov.se, sanomat.haa@formin.fi,

haaamb@um.dk, embassy.haag@mfa.ee, at@at.gov.lv, lahaye.amb@mae.etat.lu,
iq@yazda.org, ncvo@ncvo-vol.org.uk, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,

hague@embassy.mzv.cz, gremb.hag@mfa.gr, press.office@consilium.europa.eu,

presidente@pec.governo.it, emb.hague@mzv.sk, chinaemb_nl@mfa.gov.cn,

info@hg.mofa.go.jp, korean@kbs.co.kr, korea@korea-dpr.com,

ambassade.lahaye@maec.gov.ma, electoral.office@gov.mt,
hagueembassy@mfa.gov.cy, emb.angola.nl@gmail.com,

ambassade.monaco@skynet.be, info@ethiopianembassy.be,

embassy.malawi@skynet.be, info@cggambia.nl, press.int@aljazeera.net,

letterbox@dailystar.com.lb, editor@geotimes.ge, editor@gulf-times.com,

editor@jordantimes.com, editor@libyaherald.com, executive-editor@nytimes.com,

editor@cyprus-mail.com, editor@cdn-hr-reporter.ca, editor@ngonewsafrica.org,
editor@lithuaniatribune.com, editor@saharareporters.com, mediateur@lemonde.fr,

mediainfo-uk@peta.org, media.helpline@austrade.gov.au, liezel@mediainafrica.co.za,

leserbriefe@berliner-zeitung.de, telejato@libero.it, fsb@fsb.ru,

dmitry.sudakov@pravda.ru, ask@kommersantuk.com, mhg-main@online.ptt.ru,

washington.field@ic.fbi.gov, nlemb@mofa.gov.sa, iranemb.kul@mfa.gov.ir,
webeditor@timesofoman.com, info@embassyofoman.nl, infos@cfwb.be, info@nsgk.nl,

henk@ondernemersvoorjongeren.nl, info@zwerfjongeren.nl,

info@kennispleingehandicaptensector.nl, info@kennisnet.nl,

voorlichting@rechtspraak.nl, voorlichting@raadvanstate.nl,

voorzitter@jongedemocraten.nl, info@pvda.nl, info@pvv.nl,

cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, christenunie@tweedekamer.nl,
sp@tweedekamer.nl, info@vvd.nl, receptie@groenlinks.nl, info@burgemeesters.nl,

info@burgercomite-eu.nl, post@noord-holland.nl, info@ltonoord.nl,

pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, ledenservice@vara.nl,

ledenservice@rover.nl, secretariaat@vnconline.nl, scherrenburg@vnoncw-mkb.nl,

persdienst@cbs.nl, persvoorlichting@vc.fnv.nl, info@rtcnv.nl, administratie@zzp-
nederland.nl, info@broodfonds.nl, service@milieudefensie.nl, valse-

email@fraudehelpdesk.nl, meldpunt@igz.nl, contact@foodwatch.nl, jurjen@ttip-

referendum.nl, helpdesk@advocatenorde.nl, webredactie@juridischloket.nl,

pers@acm.nl, info@schokkend-groningen.nl, vragen@transplantatiestichting.nl,

info@donorregister.nl, knaw@knaw.nl, secretaris@wbsterschelling.nl,

info@persbureau-ameland.nl, Stichtingvliegrampmh17@gmail.com

Jongeren, Dictator Markrutte, Ondernemers, Embassy, ICC,

https://www.youtube.com/watch?v=NP55xUnq1AM&feature=youtu.be

CETA is er... en Canada bedondert NL - EU.

Mogelijk door corruptie binnen het InternationaalStrafhof.

Canada is van plan de NL- EU economie in te lijven;
wij verdwijnen in Canada.

Er ligt een ICC-rechtzaak tegen Minister President Markrutte - parlementsleden -
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Koning WA die wtten & verdragen ondertekent - lobby. Lobby - VNONCW - SER- Vakbonden -

Politie - Media.

Canada weet dus dat Holland formeel een dictatuur is die aan de macht gehouden wordt door de
EU.

Canada heeft dus 100% chantage-macht tijdens het afsluiten van contracten.

De Burger in NL kan die proces wel stoppen!

Het is zelfs eenvoudig, maar tijdrovend.

Elke burgemeester in NL is op grond van de mensenrechtenverdragen wettelijk verplicht aan het

volk uit te leggen dat er een ICC-rechtzaak is tegen en NL en dat NL dus een dictatuur is.

Nieuwe Verkiezingen moeten een einde maken aan deze dictatuur;
 Het Koningshuis moet uit de Grondwet worden verwijderd.

Elke burger kan bij de Bezwaren- & beroepscommissie op het stadhuis eisen dat de

Burgemeester de waarheid vertelt aan het volk over de ICC-rechtzaak tegen NL, tijdens een

rechtzaak over CETA in NL.

CETA is dus vernietigbaar - gewoon via het stadhuis -.

Bij de Bezwarencommissie - Bestuursrechter - Voorzieningenrechter Bestuursrechtbank

moeten in een rechtzaak van NL over CETA in de gemeente ...erkennen dat de

ICC-rechtzaak tegen Koning WA CETA ongeldig maakt voor het Hollandse volk.

Probleem: alle lobbyisten die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van CETA

...zullen blijven liegen... En failliet gaan!

IK kan de Grondwet Republiek NL per decreet voor Holland invoeren zodra ik het

Interim Arbeidscontract Minister President heb; dan is Canada het lammetje in Nederland..

En maken de Hollandse bedrijven de winst.

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

http://www.nieuwswet-newslaw.org/

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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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.
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“This message contains information that may be priv ileged or confidential and is the property of
the International Criminal Court. It is intended on ly for the person to whom it is addressed. If
you are not the intended recipient, you are not aut horized by the owner of the information to
read, print, retain copy, disseminate, distribute, or use this message or any part hereof. If
you receive this message in error, please notify th e sender immediately and delete this message
and all copies hereof”

“Les informations contenues dans ce message peuvent  être confidentielles ou soumises au secret
professionnel et elles sont la propriété de la Cour  pénale internationale. Ce message n’est
destiné qu’à la personne à laquelle il est adressé.  Si vous n’êtes pas le destinataire voulu, le
propriétaire des informations ne vous autorise pas à lire, imprimer, copier, diffuser,
distribuer ou utiliser ce message, pas même en part ie. Si vous avez reçu ce message par erreur,
veuillez prévenir l’expéditeur immédiatement et eff acer ce message et toutes les copies qui en
auraient été faites.”
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