
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Spain supports murder by ICC-personnel Spanje steunt moord door ICC-personeel

Datum:Wed, 1 Feb 2017 10:18:04 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:jose@vpexploitatie.eu, informatie@asnbank.nl, info@veb.net, persdienst@cbs.nl,

pers@acm.nl, info@schokkend-groningen.nl, info@vvvameland.nl,
info@vvvschiermonnikoog.nl, info@vvvterschelling.nl, info@texel.net,
info@sameneentexel.nl, secretariaat@roundtexel.com, info@vvvterschelling.nl,
limburgonderneemt@mgl.nl, info@burgemeesters.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl,
pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, info@vvd.nl, sp@tweedekamer.nl,
christenunie@tweedekamer.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl,
receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, sgp@tweedekamer.nl, info@vnl.nu,
info@bewegingdenk.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl, oranje@knvb.nl,
info@socialealliantie.nl, info@njr.nl, lsvb@lsvb.nl, redactie@studenten.net, info@anvr.nl,
pers@tui.nl, clientenservice@corendon.nl, publieksvoorlichting@coa.nl, Frontoffice-
NCC@nctv.minvenj.nl, info@fairtrade.nl, info@eerlijkwinkelen.nl, info@ltonoord.nl,
M.vantPadBosch@Natuurmonumenten.nl, administratie@zzp-nederland.nl,
info@broodfonds.nl, info@zzpcentrum.nl, info@tts.nl, info@transconsult.nl,
export@simex.nl, rusembassynl@mid.ru, fsb@fsb.ru, ask@kommersantuk.com,
pr@onexim.ru, producers@rttv.ru, info@primamedia.ru, blijfdenkenaan@gmail.com,
Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, emb_nl@mfa.gov.ua, info@hg.mofa.go.jp,
info@embassyofmyanmar.be, embassy.haag@mfa.ee, press.release@china.org.cn,
ppm@pmo.gov.my, consulate.hga@mfa.gov.hu, ambassade.monaco@skynet.be,
emb.lahaya@maec.es, presidente@pec.governo.it, info.mfa@gov.mt,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch,
hay.vertretung@eda.admin.ch, den-haag-ob@bmeia.gv.at,
embassy.netherlands@mfa.gov.lv, hague@embassy.mzv.cz, embassy.hague@mfa.rs,
emb_nl@mfa.gov.ua, lahaye.amb@mae.etat.lu, embassy.haag@mfa.ee,
sanomat.haa@formin.fi, haaamb@um.dk, emb.hague@mfa.no,
ambassaden.haag@gov.se, ceu@gov.scot, SupremeCourt@courts.ie,
webmail@hurights.or.jp, feed-back@kyodonews.jp, korea@korea-dpr.com,
korean@kbs.co.kr, letterbox@dailystar.com.lb, nlemb@mofa.gov.sa,
iranemb.kul@mfa.gov.ir, info@kuwaitembassy.nl, info@embassyofoman.nl,
webmaster@indianembassy.nl, correo@presidencia.gob.bo,
embve.bebrs@mppre.gob.ve, brusselspe@gmail.com, Stop the War Coalition
<office@stopwar.org.uk>, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, Embassy.Hague@mfa.bg,
info@ethiopianembassy.be, info@amba-mali.be, embassy.malawi@skynet.be,
embassy@uzbekistan.be, thehague@tamseel-ecs.gov.eg, boc@pm.gov.tn,
ambalg3@ziggo.nl, ambassade.lahaye@maec.gov.ma, eacenq@reo.gov.hk,
hadgen@had.gov.hk, info@embassyofmyanmar.be, washington.field@ic.fbi.gov,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, info@arubahuis.nl, embassy.thehague@mfa.gov.tr,
emb.angola.nl@gmail.com, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, kapo@kapo.ee,
post@pst.politiet.no, info@ottawapolice.ca, armeewaffen@vtg.admin.ch,
telejato@libero.it, embassy.thehague@mfa.gov.tr, redactie@tweakers.net,
woordvoering@knp.politie.nl, valse-email@fraudehelpdesk.nl, pm@pm.gov.pt,
bruxelas@mne.pt, ambassade.lahaye@maec.gov.ma, editor@jordantimes.com,
editor@gulf-times.com, executive-editor@nytimes.com, foreign@guardian.co.uk,
info@moskeebadr.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl,
info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl, voorlichting@rechtspraak.nl,
pr@bol.com, publicrelations@wehkamp.nl, info@anvr.nl, ooggetuige@nos.nl,
clientenservice@corendon.nl, pr_dept@sputniknews.com, ask@kommersantuk.com,
nikibor@vsrf.ru, info@medischebanenbank.nl, redactie@ntvg.nl, w.vander.horst@nvz-
ziekenhuizen.nl, piaf@pressenza.com, Solliciteren <solliciteren@DSW.nl>,
oga.vanderbeek@vumc.nl, meldpunt@igz.nl, info@luchtsignaal.nl,
redactie@luchtvaartnieuws.nl, news@icenews.is, ritstjori@althingi.is,
mayor@london.gov.uk, admin@number10.gov.uk, otp.informationdesk@icc-cpi.int,
nlconsulategambia@gmail.com, info@verkeersslachtoffers.nl,
contact@verkeersslachtoffers.org, j.begijn@terneuzen.nl, Hague.Info@mfat.govt.nz,
austemb_thehague@dfat.gov.au, conchicago@sre.gob.mx, press@princes-trust.org.uk,
hendriks@richardkorver.nl, info@mv-advocaten.nl, media@aclu.org,
webmail@hurights.or.jp, redacciondigital@elpais.es, emb.lahaya@maec.es,
contact@business-humanrights.org, efenewstehran@gmail.com, lisboa@efe.com,

about:blank

1 van 9 1-2-2017 10:19



efemos@gmail.com

Spain does not care for national security; not in NL - EU - or Spain

The Spannish government supports InternationalCriminalCourt -personnel
that designs torture - murder Individual civilians on their own initiative and command
of EU-leaders. And make sure the victims are destroyed.

https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=pr1271

Spain is indifferent to the legal fact that I am entitled to the labourcontract
InterimPrimeMinister in NL, for cleaning up ICC.

Spain is a border-nation for EU.

Spain endangers all EU-members.

Spain ignores terrorism-risk cause by 100% corruption ICC- NL - EU - UN.

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Fwd: Ambassades willen Gewelddadig parlement 15maart2017 = Draai Fairtrade in

Arbitrage-recht
Datum:Wed, 1 Feb 2017 09:41:06 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@schuldinfo.nl, info@pensioenfederatie.nl, info@knb.nl, redactie@ntvg.nl,

info@zeehaven.nl, kbvg@kbvg.nl, info@deurwaardersbelangen.nu, nibud@nibud.nl,
l.devries@knrm.nl, post@rijnland.net, M.vantPadBosch@Natuurmonumenten.nl,
k.vaneerde@minocw.nl, press@theoceancleanup.com

Notarissen,  Schuldenhulp, Reddingsmaatschappij, Mensen die mij al langer kennen,

Notarissen - Deurwaarders - Reddingsmaatschappij -

Jullie organisatie kan niet langer als Koninklijk in de media bestaan.

Holland is per 18november2016 volgens de letter van de wet een Republiek,
met mij als InterimMinisterPresident...geregeld via UNSG Antonioguterres
Ambassade Portugal.

Het feit dat ik niet sta te schreeuwen op het Malieveld betekent niet
dat deze juridische claim niet rechtsgeldig is.

Het Ministerie van Az wil een oorlog in NL..
Alle Politieke partijen - Kiesraad gaan hiermee akkoord.

Als jullie geen oorlog - terrorisme willen gaan jullie mijn website goed lezen

en passen het leven aan aan Republiek NL.

Een beetje intelligentie mag wel.

Desiree

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Ambassades willen Gewelddadig parlement 15maart2017 = Draai Fairtrade in

Arbitrage-recht
Datum:Wed, 1 Feb 2017 08:39:51 +0100

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

about:blank
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Aan:info@eerlijkwinkelen.nl, info@fairtrade.nl, info@anvr.nl, clientenservice@corendon.nl,
info@vvvameland.nl, info@vvvschiermonnikoog.nl, info@vvvterschelling.nl,
redactie.tilburg@bd.nl, info@schokkend-groningen.nl, sonya.schonewille@nocnsf.nl,
oranje@knvb.nl, limburgonderneemt@mgl.nl, publieksvoorlichting@coa.nl,
redactie@tweakers.net, embolned@embassyofbolivia.nl, publicrelations@wehkamp.nl,
anita@stoploverboys.nu, info@njr.nl, lsvb@lsvb.nl, redactie@studenten.net, DSW
Zorgverzekeraar <info@dsw.nl>, valse-email@fraudehelpdesk.nl, info@ltonoord.nl,
huiselijkgeweld@movisie.nl, alg.secretaris@marechausseecontact.nl,
info@marechausseevereniging.nl, info@oranjefonds.nl,
info@kennispleingehandicaptensector.nl, info@kennisnet.nl,
info@windesheimflevoland.nl, info@mboraad.nl, hulp@siriz.nl, info@socialealliantie.nl,
Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, blijfdenkenaan@gmail.com,
hendriks@richardkorver.nl, info@sapadvocaten.nl, info@mv-advocaten.nl, info@vkvg.nl,
info@moskeebadr.nl, info@koptischekerkeindhoven.nl, info@stichtingquestion.nl

Hollanders,

Het is voor mij al helder dat Buitenlandse Ambassades in NL,
het moedwillig aansturen op een Gewelddadig NL-parlement... voor Eigen Belang...

Het Terrorisme-dreiging = 100%

Risico op een gewelddadige overname van NL-parlement = 100%

Sabotage handel = 100%

Dubbele lobby Trump =  100%

Elite-moordenaarsclub = 100% happy met Lakse Ambassades.

Rusland:

Gebruikt mijn wetten en MH17-rechtspositie.

Ik ken geen vrees voor Rusland.

BREXIT:

Stop Hollandse bedrijven die mijn niet erkennen;
werkt je met de GrondwetRepubliek NL + Arbitrage-rechtsysteem heb je weinig problemen.
Ik ben Trump aan het neutraliseren binnen BREXIT.

Maar.... UK voormalig President Tony Blair wordt strafrechtelijk vervolgd voor het
starten van de Irak-oorlog.
Of binnen UK, of binnen ICC.
Holland gaat dus mee het ravijn in in dit dossier.

Portugal:

Is niet echt geinteresseerd in Nationale veiligheid; niet in Portugal en niet in Holland.

UNSG Guterres 'parasiteert op mij, maar bouwt geen duidelijk zichtbaar Arbitrage-recht-systeem.
Hij houdt de oude VN in stand.... en veroorzaakt oorlog.
Dit zegt Rusland ook.

Arabische wereld:

Leiders in de Arabische wereld kennen mijn Immigratiewet Republiek NL  vanaf 2015.

Doordat de media altijd liegt... krijgen EU-leiders de vrijheid te blijven werken
met Nutteloze teksten...die leiden tot Dode Vluchtelingen op weg naar EU'.

EU-leaders willen deze hel niet stoppen, omdat zij het ICC als dekmantel voor moord
willen openhouden, met steunt van EU - VN.

Amerika:
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FBI speelt hier een Dubbele rol.

FBI heeft mijn dossier op tafel.
Zodra ik email wordt er direct gehandeld.

Ik heb FBI gevraagd afgezette Minister Justitie Sally Yates in te zetten
als InterimPrimeMinister voor USA.

Amerikaanse burgers schreeuwen te veel en starten te weinig rechtzaken
voor Internationale Politiek.

Inreisverbod Trump vervalt wel weer; het is ook zijn Brul-apen-karakter.

Gevaarlijke personen voor NL- EU - ICC zijn de Ambtenaren bij
Amerikaanse Ministerie van Justitie.
Zij zullen velen mensen stiekem folteren - doden.

Er komt dus een RAT-race tussen de Elite-moordenaarsclub van NL- EU-_ICC en Amerika.
Wie kan de meeste mensen vernietigen...wint de meeste Media-aandacht....

En daar zit ik dus tussen in, via de FBI - en Burgerrechten organisaties Naacp + ACLU

Als het lukt om van Sally Yates een InterimPrimeMinister te maken... heeft Holland
wel een probleem: 

Sally Yates heeft altijd de stiekeme moorden van het InternationaalStrafhof
personeel gesteund... en moet hier nu mee stoppen.

Hieraan wordt ook gewerkt vanuit Buckingham palace. alhoewel
queen Elisabeth de Navo helpt bij het doden van EU-burgers via ICC.

Scandinavie:

Etterclub 1ste klas.
De Nobel foundation helpt het ICC bij het design - uitvoeren van stiekeme folter -moord praktijken
op slachtoffers die een ICC-rechtzaak starten.

Hollanders krijgen een Nobelprijs als beloning voor het in stand houden van deze
ICC-moordclub.

Monarchie Scandinavie is lid van NL- ICC Elite-moordenaarsclub.

Ukraine:

Probleem wordt moedwillig gaande gehouden door EU - VN om het ICC corrupt te houden.

ICC zalnooit waarheid over Ukraine in ICC-dossiers verwerken;
ICC handelt uitsluitend in belang van enkele EU-machthebbers.

Wie betaalt het meest aan het ICC in de vorm van donaties?

Vanuit UK krijgen wij binnenkort ook weer een staaltje ICC-coruptie te zien.
Schotland - ierland houden zich rustig... omdat ICC hun nationale grenzen
in gevaar brengt.

Zolang ik Republiek NL synchroniseer met BREXIT loopt dit alles goed af.

Zou UNSG Guterres HAAST maken met het VN Arbitrage-recht-systeem...
loopt Ukraine goed af.
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Zwitserland:

Weet dat ik hun wetten als Inspiratiebron gebruik voor de nieuwe Republiek NL wetten.

Zwitserse leger neemt mij serieus, ook als de Elite-moordenaarsclub in NL dit niet wil.

Italie:

De italiaanse Maffie ligt in een deuk van het lachen om het Hollandse veiligheidsbeleid.
Zij kennen mijn dossier in elk detail; en weten ook... dat ik Telejato als communicatiepunt
in Italie gebruik...voor het Italiaanse volk.

Alles wat de Italiaanse politiek niet aan het volk vertelt, geeft Telejato voor mij wel door.

Mafiia plaagt NL met Goudhandel.

Frankrijk:

Gevaarlijk goedje.
Go fast criminelen houden hoofdkantoor in Toulouse.
Reizen snáchts naar andere EU-landen voor crime.
Holland hoort daar ook bij.

Burgemeester in Calais...weet wie ik ben en handelt  onafhankelijk van Brussel
in zake Vluchtelingen... als dit moet.

Monaco... Royal familie...heeft Koning WA en moordenaarsclubje al opgegeven.

Balkan landen:

Ik communiceer via Ambassades.
Via UK krijgen deze landen ook infor van mij, in hun eigen taal.

Vooral als het belangrijk is, zoals mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident
en brieven aan UNSG.

Balkan kan Vluchtelingen op een meer juridische wijze stoppen, maar doet dit niet.

Duitsland:

Ik hoop dat de Kiezer Muttie Angela Merkel afvoert, zoniet wordt het hel.

Duitsland zal NL dan veel beschadigen.... via de Elite-moordenaarsclub ICC.
Rusland pikt dit niet.

Rusland heeft ICC al halt toe geroepen, maar doet wel te wienign op dit punt.

VerreOosten:

China ziet handel verliezen.
China - Hongkong werken met mijn website.
Hongkong moet zelf juridische bouwwerken realiseren voor de
Onafhankelijkheids relatie met China.

Voor NL gaat het om handelsakkoorden.

Japan......

Tja... dit wist ik wel.
Jappaners denken dat het wel leuk is 'iedereen een beetje te plagen'.

Ik heb ze gewaarschuwd:
'Doe het nu niet in relatie tot NL- EU - ICC, het is veel te gevaarlijk'.

Japan zal nu moeten leren dat 'een beetje oorlog aanmaken' niet bestaat.
Oorlog = oorlog
Liefde = liefde

about:blank
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Japan heeft nu last van 'beschaafde mensen ...die nooit rechtsfeiten bestuderen
...en daardoor moord aanmaken en distribueren'.

Japan voelt zich beschermt door het Hollandse parlement.

Deze tijd balk is over!

Japan is niet echt geinteresseerd in nationale veiligheid, doordat zij
in Japan zelf een virj laag criminaliteits-gehalte kennen.

Japan is een capitalistisch land;
het gaat via Luxemburgs' Luxe Belasting Investeringsklimaat.

Japan kan nje nooit vertrouwen, zolang zij openlijk de ICC-moordenaars steunen.

Afrika:

Afrika houdt veel hel zelf in stand door geen ICC-rechtzaken tegen EU-leiders te
starten.

Latijns Amerika:

Laat zich chanteren voor EU-geld   en steunt de ICC -moordenaarsclub zo half-half.

Canada:

President Justin Trudeau is een fotomodel die denkt dat hij politicus is.
Hij werkt niet aan een stevig platform voor Recht voor het Volk.

Trudeau is heel dom bezig, nu hij Vluchtelingen verwelkomt.

Wat het EU-volk niet weet is dat er in Canada veel rassen-moorden plaatsvinden.

Trudeau en de Ambassade van Canada zijn gevaarlijk voor NL;
zij steunen de Elite-moordenaarsclub Thehaguesecuritydelta onvoorwaardelijk.

Ook als de MIVD - AIVD totaal geen wetten uitvoeren en onze Robot-tijdbalk
wordt gebouwd door ICT-ers...die dus het NL-volk ... vernietigen.

Bits fo freedom
Fox-it
CPBweb, onze persoonsgegevens beveiliger... 
ik heb een grondige hekel aan deze organisaties vanwege hun Dubbele Leven.

Poltiei Canada werkt wel goed met mijn ICC-dossier in Ottawa - Vancouver...
en een paar voor mij onbekende plaatsen.

Turkije

 President Erdogan wil, wat ik ook heb... 'De Vrijheid om radicaal het land te veranderen
door wetten per decreet in te voeren'.

Maar in Holland is dit een zeer tijdelijk proces... als het aan mij ligt..., totdat het Volk
kiest voor de Gekozen MinisterPresident.

Erdogan wil deze vrijheid voor langere tijd hebben.

Ik ken geen vrees voor Turkije; zij zijn wel veel werk.

Houd handel draaiende!     ( Koop geen Beko-witgoed totdat Turkije het aantal Decibellen
heeft teruggebracht. Wat een herrie in mijn keuken)
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KIESRAAD in NL  zorgt voor hel

Ik verwacht dat de Verkiezingsuitslag gemanipuleerd zal zijn....
en ik kan er nu niet zo veel tegen doen.

Het Volk moet met de GrondwetRepubliek NL - het nieuwe Referendumrecht en
het nieuwe Arbitrage-recht ZELf de 1-Persoons-toko bouwen'.

OF NL veel last heeft van TRUMP en BREXIT hangt van het Volk af.

Er komt een gewelddadig leugen parlement na 15maart2017.
gestruend dor vakbonden die ook meodwillig de nationale veiligheid afbreken en kapot houden.

Alleen de Individuele Burger kan Holland overeind houden.

Vergeet het Poldermodel...en dwing Rechtspraak met het Arbitrage-recht-systeem te starten.

Stemadvies

Het is voor het volk mogelijk om enige controle over het parlement te bouwen.

Door de Partij van de Dieren groot te maken.

Dictator Marianne Thieme kan nog bijgeschoold worden.

De Financiele wereld is  en blijft 100% onbetrouwbaar.

Ik heb geen goed gevoel bij de gang van zaken in NL,
vooral doordat ik UNSGAntonioguterres niet kan vertrouwen.

Hij kakelt te veel en bouwt te weinig.

De Nederlandse nationale veiligheid ligt volledig in handen van Individuen.

De nieuwe Wet Politie Republiek NL Opruimwet 4

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

/wet.politie.republieknl.opruimwet.4.jan2017.pdf

De Koninklijke familie is verwijdert  uit de Politie wet.

Geld dat hierdoor vrijkomt moet worden gehierinvesteerd
in Personeel - Honden voor Grenscontrole.

Het Arbitrage-recht-systeem is toegevoegd,
inclusief Standaard Gespreksmodel voor Politie-agenten en Marechausee.

De Hollandse nationale veiligheid moet komen van Politie- Marechausse - Soldaten

die losbreken van de Elite-moordenaarsclub.

Vakbonden zijn een hel voor Nederland.

Ik ben tegen demonstraties ..., maar toch is het wel noodzakelijk

dat ik in het openbaar InterimMinisterPresident van Nederland  ben.
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De Dubbele Lobby via Ambassades moet stoppen.

Desiree

Deze email doorsturen svp

Japan, Embassies, Simple people who don't want to get killed,

In connection with this letter to the Embassy of Japan,

I received a phonecall 5 minutes ago.

On my home number: 023 8887862

The caller called anonymous  and presented himself as FransScholten from Diplomats.

I think he is a criminal - European - who has Googled me and
the Min of Foreign Affairs NL- Japan  to create a Bulshitt-story.

Every smart- thinking person .. doesn't call me.

Desiree

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Japan Embassador Hiroschi Inomata must leave Holland command warcrimes

Datum:Sat, 28 Jan 2017 11:52:00 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:

Japan, Embassies, Simple people who don't want to get killed,

In my role as InterimPrimeMinister of NL, I have commanded
the Embassador Japan H.E. Hiroshi Inomate to leave the Netherlands
before 15february2017.

For  the legal fact that he- Japan - support the warcrimes conducted by
International Criminal Court-personnel:

Design - conduct torture - murder on victums who start an ICClawcase
Falsifying the MH17-flightcrash file + Ukraine - Russia - NL position inside ICC - EU- UN

I want a new Sound Embassador of Japan in Thehague for a regime-change
without bloodshed in Netherlands.

I have said it many times:'I don't let myself being misused ad a cover for torture-murder'.

I know that the NL-police is prepared to kill me on command of dictator Markrutte & co,
but this doesn't change my Legal position and Perspective on Earth for Fairtrade in Justice.

Letter to ICC- Japan - UNSG Guterres - Russia - Embassies on my site and in supplement.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
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/japan.embassador.leave.holland.quilty.torture.murder.dutchnationals.icc.2017.pdf

DesireeStokkel

Japan, Embassies, Simple people who don't want to get killed,

https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=PR1269

Its clear Japan, you enjoy to murder civilians via the ICC-lobby.
You want war in Europe - Worldwide.

You don't want ICC to operate like a fair court of law
that stops wars on Earth.

While you make donations to ICC you don't even try to
stop the organized torture -  murder exercized by
ICC-prosecutor FatouBensouda and ICC-president Siliva de Gurmendi.

You want ICC to falsify Russian-files for you.

With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet - Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

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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