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

Onderwerp:Re: afmelden

Datum:Mon, 5 Oct 2015 10:56:01 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:info@vconijmegen.nl <info@vconijmegen.nl>

U bewijst dat u een oorlogsmisdadiger bent.

Op 5-10-2015 om 10:43 schreef info@vconijmegen.nl:
> Graag dit mailadres verwijderen uit uw bestand.

>

> Met vriendelijke groet,
> Secretariaat VCON

>

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

Onderwerp:Tweakers : Ondernemers WILLEN identiteitsfraude = parlement

koning helpen bij moord via ICC
Datum:Mon, 5 Oct 2015 10:20:09 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:secretaris@on-nijmegennoord.nl, info@vconijmegen.nl,
info@nijmeegsondernemerscafe.nl, info@osrn.nl, mkrottje@hetnet.nl,

info@occ-cranendonck.nl, otp.informationdesk@icc-cpi.int,

embassy.haag@mfa.ee, embolned@embassyofbolivia.nl,
ambassaden.haag@gov.se, amb.nl@urm.lt,

ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu, den-haag-

ob@bmeia.gv.at, consulate.hga@mfa.gov.hu, haga@mae.ro,
hay.vertretung@eda.admin.ch, haaamb@um.dk,

sanomat.haa@formin.fi, post@pst.politiet.no, infocon@euronet.nl,

fsb@fsb.ru, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,
armeewaffen@vtg.admin.ch, telejato@libero.it,

ircthehague@state.gov, emb_nl@mfa.gov.ua,

ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu,
otp.informationdesk@icc-cpi.int, infopar@parliament.gr,

gremb.hag@mfa.gr, embassy.thehague@mfa.gov.tr,

embassy.hague@mfa.rs, emb.hague@mzv.sk, haga@mfa.md,
chinaemb_nl@mfa.gov.cn, nlemb@mofa.gov.sa,

info@kuwaitembassy.nl, emb.angola.nl@gmail.com,

foreign.legalization@mfa.gov.eg, hague@mfa.gov.mk,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, emb.lahaya@maec.es, info@vvd.nl,

sp@tweedekamer.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl,

pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, voorlichting@sgp.nl,
bestuur@christenunie.nl, info@bontesvanklaveren.nl,
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ledenadmin@50pluspartij.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, receptie@groenlinks.nl,

info@d66.nl, publieksvoorlichting@coa.nl, recruitment@coa.nl,

info@lebanonembassy.nl, media@ecb.europa.eu,
webmaster@unog.ch, info@schilderswijk.nl, info@demussen.nl,

redactie@tweakers.net, alg.secretaris@marechausseecontact.nl,

Sie1-OOCL@thuisfrontafdeling.nl, VRHHAAG@MVEP.HR, ncvo@ncvo-
vol.org.uk, office@stopwar.org.uk, info@mehr-demokratie.de,

enquiries@scotcourts.gov.uk, postmaster@bathstopwar.org.uk,

info@vandergoen.nl, voorlichting@rechtspraak.nl,
po.rb.amsterdam@rechtspraak.nl, helpdesk@advocatenorde.nl,

info@mehr-demokratie.de, leserbriefe@berliner-zeitung.de,

piaf@pressenza.com, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl,
i.r.vunderink@vu.nl, solliciteren@DSW.nl,

bureau@nationaleombudsman.nl, Lotte Kaatee

<l.kaatee@niod.knaw.nl>

Tweakers... ik heb jullie nodig....

https://www.youtube.com/watch?v=miXeQp480mw

Nijmegen, Balk, Budel, Ambassades, ICC,

 

Tweakers,    Ondernemers willen identiteitsfraude in hun  bedrijf.

Ondernemers in NL zijn infantiel - schijnheilig - corrupt - moordzuchtig =

zij willen het parlement - koningshuis - vnoncw - ser - vakbond - cpb - cbs - wrr -
rechtspraak - advocatenorde - Cybercrimelobby  .... Helpen bij het stiekem folteren

& doden van burgers.

Zij willen dat de Elite in Nl via het Internationaal Strafhof en ICJ de vrijheid hebben

om mensen te doden.

In het buitenland kunnen er veel meer rechtszaken tegen criminele

parlementsleden - koning gestart worden.

Criminelen - hackers - drug dealer Vluchteling - zien dit Online.

Als NL-ondernemers werkelijk veiligheid willen, moeten zij op hun

bedrijfswebsite vermelden:

 'Wij weten dat DesireeStokkel een ICC-rechtszaak is gestart tegen het
NL-parlement -

Koningshuis en Lobby -. Wij weten dat het ICC hierover liegt.

Wij willen de Rechtstaat Nederland overeind houden'.

Zodra criminelen zien dat het Internationaal Strafhof in beeld is.... rennnen
zij weg.
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En dan nog even dit.

Het UK Petitierecht is veel socialer, intelligenter, eerlijker voor de burger en
milieuvriendelijker.

Ik heb tegen Prins Charles gezegd:  ik wil voor NL het UK -Petitierecht invoeren'.

In NL dient het Burgerinitiatiefrecht om het volk UIT het parlement te houden;

in NL hebben burgers uit lagere klassen meer kansen om de Hoge Politici tot de
orde te roepen.

Ik zie graag dat Tweakers mij helpt het volk warm te draaien voor het UK

-petitierecht.

Engeland  start Petitie voor ICC-rechtzaak tegen voormalig President TonyBlair in

de Irak-oorlog.

De kans dat de Engelsen deze rechtzaak voor elkaar krijgen is aanwezig..

Het Engelse Petitie-recht is heel wat eerlijker, oplossings-gerichter , socialer en

milieu-vriendelijker dan het Hollandse Burgerinitiatief.

In UK heeft de Overheid een speciale website geopend om het voor burgers

mogelijk te maken een Petitie te starten.

Er gelden geen 'Dictatoren-eisen'.

Via de website betuigen de Engelse steun voor een Petitie = overheid controleert

direct of persoon Engelse Nationaliteit heeft.
Engelsen hoeven GEEN A4-tje uit te printen met handtekeningen erop!

Voor Burgerpraatje - met de overheid - moet je 10.000 handtekeningen
verzamelen.

Voor Parlement-debat 100.000 handtekeningen.

https://petition.parliament.uk/

Burgerinitiatief in NL kent schofterige criminele eisen:

 40.000 Handtekeningen, vol paier & inkt verspilling aanbieden aan Tweede kamer.

Verzoek voor Parlementair-debat mag niet gaan over thema dat de afgelopen 2

jaar in de Tweedekamer is besproken.

Moet voldoen aan normen en waarden.
Mag NIET gaan over Grondwet of Fiscale regelingen.

DUS?
Het volk krijgt nooit toegang tot hedendaagse problemen in NL-dictatoren-

parlement.

http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/verz/burgerinitiatieven
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DesireeStokkel

donkerelaan 39
2061jk bloemendaal

www.desireestokkel-nl.net

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.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/
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