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OpRuimmacht voor Burger
Datum:Sun, 13 Mar 2016 08:48:50 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@schokkend-groningen.nl, info@dialoogtafelgroningen.nl

Groningen,

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Fwd: Wet Verkiezingen Referendum 2016 Republiek NL = Veel

OpRuimmacht voor Burger
Datum:Sat, 12 Mar 2016 13:40:27 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:jurjen@ttip-referendum.nl, press@stop-ttip.org,

info@meerdemocratie.nl, info@forumvoordemocratie.nl, info@pvv.nl,
info@vvd.nl, receptie@groenlinks.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl,
christenunie@tweedekamer.nl, sgp@tweedekamer.nl,
sp@tweedekamer.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl, info@d66.nl,
dwars@dwars.org, rood@sp.nl, persdienst@cbs.nl,
e.r.van.de.haar@cpb.nl, pers@acm.nl, klachtencoordinator@afm.nl,
info@nza.nl, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, DSW
Zorgverzekeraar <info@dsw.nl>, info@referendum-commissie.nl,
rvd.pers.kh@minaz.nl, otp.informationdesk@icc-cpi.int,
knaw@knaw.nl, helpdesk@advocatenorde.nl,
voorlichting@rechtspraak.nl, rijdende.rechter@idtv.nl,
webredactie@juridischloket.nl

TTIP mensen & co, InternationaalStrafhof, Rechtspraak, Advocatenorde,

KNAW, Lobbyisten,

Mevrouw van Twisk,  Ombudsman, Sociale alliantie, Burgemeesters,

Divosa,

Deze Wet Verkiezingen Referendum 2016 komt bovenop de GrondwetRepubliek Nl
en gaat naar alle Ambassades en Presidenten, wereldwijd.
Vertaald in het Engels.

Studenten, Tweakers,

https://www.youtube.com/watch?v=5Z7XRtwqRow

Wet Verkiezingen Referendum 2016 regeert bovenop de GrondwetRepubliek NL...
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en geeft een nieuwe Politieke partij vanaf dag 1 van registratie bij de Kiesraad.

De Nieuwe Politieke partij heeft na registratie bij de KiesraadÂ  per direct de macht
om machtsmisbruik bij een bestaande Politieke partij op te schonen ofÂ  te
verwijderen.
Ook kan een nieuwe Politieke partij de criminele media eenvoudiger passeren.

De Politieke partij wordt een betrouwbare zakelijk werkende organisatie, zowel
Intern - landelijk - provincie - gemeente - europa - vn.

Kandidatelijsten worden gevuld met professioneel werkende personen.

Burger kiest:
- alle parlementsleden Tweedekamer
- alle parlementsleden Eerstekamer
- commissaris Provincie
- Provincie statenleden
- Burgemeester
- Gemeenteraadsleden
- personen in hoog duur Arbeidscontract in dienst van de overheid.

De burger krijgt macht om Belastinggeldverspilling te minimaliseren en Overheid te
dwingen geld nuttig te investeren in probleem-oplossing.

De Burger krijgt een standaard - wekelijks - Internet Referendum.

Het Grondwet-Referendum dient om personen in of uit een belangrijk
Arbeidscontract te stemmen en zware weeten en verdragen bij te sturen.

Het Raadgevend-Referendum dient om de burger de macht  te geven in de
Provincie - Gemeente beleid te corrigeren.

Ga naar de Wet op mijn website als deze link niet werkt

Ik wil in een samenleving leven met een hoge Sociale Intelligentie.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/wet.verkiezingen.referendum.2016.pdf

DesireeStokkel

donkerelaan 39
2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL  OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net
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https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

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

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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