
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:RE: ReferendumComissie = oorlogsmisdadigersclub Fwd: MH17 Fwd:

Geenstijl Kiesraad Associatieverdrag referendum = dictatoren gedrag

Datum:Wed, 17 Feb 2016 09:57:22 +0000
Van:info@referendum-commissie.nl <info@referendum-commissie.nl>

Aan:'destokkel' <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Geachte mw Stokkel,

 

De Referendumcommissie heeft het voornemen om na het referendum van 6 april a.s. een

evaluatie uit te voeren. Daarin zullen ook alle mails die de commissie ontvangt over haar taken

en functioneren worden meegenomen.

 

Met vriendelijke groet,

Het secretariaat van de Referendumcommissie

 

Van: destokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Verzonden: dinsdag 16 februari 2016 10:56
Aan: info@referendum-commissie.nl
Onderwerp: ReferendumComissie = oorlogsmisdadigersclub Fwd: MH17 Fwd: Geenstijl Kiesraad
Associatieverdrag referendum = dictatoren gedrag

 
 

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:ReferendumComissie = oorlogsmisdadigersclub Fwd: MH17 Fwd: Geenstijl Kiesraad

Associatieverdrag referendum = dictatoren gedrag
Datum:Tue, 16 Feb 2016 10:46:22 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan: embassy.haag@mfa.ee, embassy.thehague@mfa.gov.tr, embolned@embassyofbolivia.nl,

emb.angola.nl@gmail.com, emb.hague@mzv.sk, emb_nl@mfa.gov.ua,
emb.lahaya@maec.es, embassy.hague@mfa.rs, embassy.netherlands@mfa.gov.lv,
emb.lahaya@maec.es, emb.hague@mfa.no, chinaemb_nl@mfa.gov.cn,
consulate.hga@mfa.gov.hu, gremb.hag@mfa.gr, ambassade.monaco@skynet.be,
haaamb@um.dk, sanomat.haa@formin.fi, ambassaden.haag@gov.se, pm@pm.gov.pt,
infocon@euronet.nl, redactie@powned.tv, corteidh@corteidh.or.cr, haga@mfa.md

Ambassades, ReferendumComissie,

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

De Referendumcommissie is een oorlogsmisdadigersclub die criminele politici - koning
helpt bij het uitbouwen van de Elite-moordenaarsclub,.

De voorlichting over Oekraine is crimineel, gericht op het aan de macht houden van
politici die folteren & moord regelen via Internationaal Strafhof - Rechtspraak - HCSS -
EU - VN.
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De Leden van de Referenudmcommissie hebbeb de wettelijke plicht zichzelf los te
koppelen van het huidig parlement - kiesraad - koning.
Er ligt tegen alle parlementsleden - koning - kiesraad een ICC rechtszaak wegens
corruptie met rechtspraak, vernietigen burgers via mijn lichaam en dossier.

De ReferendumCommissie heeft ook de wettelijke plicht aan het volk uit te leggen dat het
bestaan van het Oekraine verdrag alleen dient om EU-politici & lobbyisten aan een hoog
inkomen te helpen.

Het Associatieverdrag is 100% nutteloos voor de burger.

Elke individuele burger kan en moet bij conflicten starten bij het Folterverdrag.
Grondwet, VN-verdrag, Mensenrechtenverdragen.

Landen in conflict zijn verplicht volgens het VN-verdrag een conflict voor te leggen aan
het Internationaal Gerechtshof.

Al deze fasen worden overgeslagen op bevel van de criminele parlementsleden - koning.

De ReferendumCommissie kan en mag dus geen geld geven aan Anti-stemmers.

Je kan nooit tegen het VN-recht, Mensenrechten stemmen.

Doe je dit wel - of financier je dit - ben je een dictator.
Er wordt dus heel veel belastinggeld verspild met dit Oekraine-referendum.

En het kweekt haat tussen EU- NL - Oekraine - Internationaal Strafhof - VN.

Als dit geld had ook geinvesteerd kunnen worden in gedwongen Fairtrade 7 Eko handel
tussen NL - Oekraine.

http://www.referendum-commissie.nl/re...

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:MH17 Fwd: Geenstijl Kiesraad Associatieverdrag referendum = dictatoren gedrag

Datum:Wed, 26 Aug 2015 09:19:56 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@vandergoen.nl, info@sapadvocaten.nl, blijfdenkenaan@gmail.com,

redactie@powned.tv, antoinette.collignon@legaltree.nl,
Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, infocon@euronet.nl, mwthehague@kln.gov.my,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch,
ircthehague@state.gov

MH17-mensen, Ambassades, bundesnachrichtendienst, FBI, FSB,
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Het Hollandse Referendum tegen het Associatieverdrag tussen EU - Oekraine,
kan Oekraine woedend maken.

En terecht. Vooral het Donetsk-volk heeft recht op deze woede.

Geenstijl wil dat wij het land Oekraine negeren binnen de EU.
Kiesraad wil vrijheid hebben om ook Oekrainiers te negeren & doden binnen het ICC,
terwijl ICC liegt over de ICC-rechtzaak tegen NL - Obama - Putin - EU.

Dit kan niet.

Het is een onzin-referendum.

De enige juiste vraag is:

'Willen wij Hollanders dat de EU nutteloze verdragen maakt,
zoals het Associateverdrag tussen EU- Oekraine'.

Antwoord: 'Neen, omdat wij via het VN-verdrag al verplicht zijn tot 'Goed bestuur en
toepassen Mensenrechtenverdragen. Associatieverdrag is 100% belastinggeldverspilling
aan het op papier zetten van een overbodig Ouwehoer-verhaal'.
Doordat iedereen blijft liegen over het ICC, wordt er steeds meer pijn aangemaakt
in mensen.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Geenstijll Kiesraad Associatieverdrag referendum = dictatoren gedrag

Datum:Tue, 25 Aug 2015 20:24:55 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@demussen.nl, info@schilderswijk.nl, redactie@powned.tv

Schilderswijk, Powned,

Schilderswijk... Ik hoop echt dat jullie geen rellen krijgen door de leugens van de Kiesraad.

https://www.youtube.com/watch?v=3XN0QClvh6g

De werkwijze van de Kiesraad & Geenstijl in relatie tot het Associatieverdrag tussen de EU en
Oekraine is crimineel.

Belastinggeld-verspilling.

Het Associatie-verdrag is niet meer dan een belofte tussen EU- en Oekraine dat zij 'in goed bestuur
zullen samenwerken'.

Als in NL - EU - VN- verband elk land en lke burger de NL-grondwet + VN-verdrag +
Mensenrechtenverdragen zou toepassen... hadden wij standaard 'goed bestuur'.

NL = 100% dictatuur.
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Er ligt een Internationaal Strafhof rechtszaak tegen NL-parlementsleden + Koning.

Ik bewijs dat zij burgers 100% rechtenloos maken en dus stiekem folteren, doden en laten verdwijnen
in de bureaucratie.

Ik bewijs dat de Kiesraad politieke partijen en Koningshuis helpen bij het in stand houden van deze
oorlogsmisdaden tegen Hollanders in Nederland.

Ik had al vermoord moeten zijn; de MH17-mensen zijn al dood.
Linda van der Giesen is al dood.

De Kiesraad foltert mij - en het Volk - omdat zij in de ICC-rechtzaak willen uitleggen at zij deze
bevoegdheid hebben.

Geenstijl weigert de waarheid over deze stiekeme moordpraktijken aan het volk uit te leggen.
Op grond van het Folterverdrag is Geenstijl dit wel verplicht.

Het Associatie-verdrag = Lobbyisten-geouwehoer met als Titel Verdrag.

Elke individuele burger kan dit Lobbisten-papiertje binnen 5 seconde vernietigen door een dossier te
starten vanaf het Folterverdrag - Grondwet - Mensenrechtenverdragen- VNverdrag.

Ook in gesprekken!
De juiste gesprekken voeren zou al heel veel oorlog stoppen.

Het Referendum is dus crimineel omdat de Kiesraad & Geenstijl actief politici & koning helpen bij
het doden van Mensen.

Belastinggeldverspilling omdat in een gesprekje van 15 minuten dat Associatieverdrag al vernietigd is.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34116/trb-2014-160.html

https://teken.geenpeil.nl/#/voorwaarden

DesireeStokkel

www.desireestokkel-nl.net

This new site will replace www.desireestokkel.nl from september2015

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/
http://desireestokkel-criminaliteit.simplesite.com/
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission
of messages.
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