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

Onderwerp:Re: Hollexit Referendum = geldverspilling = Irak onderzoek tonyBlair = ICC corruptie
internationaal bekend

Datum:Fri, 24 Jun 2016 10:44:35 +0200

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

U bewijst dat u een oorlogsmisdadiger bent.
U weigert de Grondwet & Mensenrechtenverdragen toe te passen.

U bewijst ook dat u wilt dat Ambulance personeel door cirminelen worden
aangevallen.

Op 24-6-2016 om 10:40 schreef info:

Ik wil geen mail meer ontvangen!

Van: destokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Verzonden: vrijdag 24 juni 2016 10:07
Aan: privacy@tmg.nl; info@persgroep.nl; nrc@nrc.nl; kim.koppenol@rtl.nl;

oliver.fahlbusch@rtlgroup.com; info@talpa.tv; info@lindafoundation.nl; receptie@nieuwspoort.nl;
embassy.haag@mfa.ee; emb.angola.nl@gmail.com; emb.lahaya@maec.es;

embassy.thehague@mfa.gov.tr; embolned@embassyofbolivia.nl; emb_nl@mfa.gov.ua;
embassy.netherlands@mfa.gov.lv; emb.hague@mzv.sk; Embassy.Hague@mfa.bg;

rusembassynl@mid.ru; fsb@fsb.ru; consulate.hga@mfa.gov.hu; gremb.hag@mfa.gr;
centromessaggi@governo.it; hagueembassy@mfa.gov.cy; foreign.legalization@mfa.gov.eg;
info@destinationlebanon.gov.lb; iranemb.kul@mfa.gov.ir; ombudsman@ombudsman.irlgov.ie;

ceu@gov.scot; haaamb@um.dk; emb.hague@mfa.no; sanomat.haa@formin.fi; info@vandergoen.nl;
blijfdenkenaan@gmail.com; Stichtingvliegrampmh17@gmail.com; antoinette.collignon@legaltree.nl;

info@sapadvocaten.nl; nlemb@mofa.gov.sa; info@kuwaitembassy.nl; chinaemb_nl@mfa.gov.cn;
ambassade.monaco@skynet.be; thehague@diplobel.fed.be; ambassade.monaco@skynet.be;

ncvo@ncvo-vol.org.uk; Stop the War Coalition <office@stopwar.org.uk>; press@stop-ttip.org;
info@stichtingquestion.nl; info@schokkend-groningen.nl; info@verkeersslachtoffers.nl; info
<info@ambulancezorg.nl>; info@brandweernederland.nl; info@socialealliantie.nl; persdienst@cbs.nl;

pers@acm.nl; klachtencoordinator@afm.nl; voorlichting@rechtspraak.nl; helpdesk@advocatenorde.nl;
washington.field@ic.fbi.gov; info@d66.nl; receptie@groenlinks.nl; sp@tweedekamer.nl;

cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl; sgp@tweedekamer.nl; bestuur@christenunie.nl;
info@vvd.nl; info@pvv.nl; info@bewegingdenk.nl; otp.informationdesk@icc-cpi.int; lsvb@lsvb.nl;
studentenraad@hsleiden.nl; oga.vanderbeek@vumc.nl

Onderwerp: Hollexit Referendum = geldverspilling = Irak onderzoek tonyBlair = ICC corruptie
internationaal bekend

Dictator WouterBos, Ik denk dat je nog 2 keuzes hebt: Holland redden of zelfmoord plegen.

Medvedev, Ambassades, Media, Parlement, ICC,

https://www.youtube.com/watch?v=0u-VFdx2aQA

Holland-exit Referendum = Belastinggeldverspilling = UK TonyBlair Irak onderzoek in juli2016 = NL -
ICC - Navo - EU - VN - USA corruptie .... geven andere dynamiek in oorlogsgebied.
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Volk wil ICC-rechtzaak tegen TonyBlair, dus ICC corruptie wordt nog beter bekend bij de Slachtoffers
op de Stiekem Dodenlijsten van het ICC en Thehagueglaobaljustice-lobby achter het ICC.

Een EU-referendum voor Holland-exit komt dus TE Laat.

Volkeren weten allang dat Holland uit de EU gaat & moet, doordat Dictatoren Balkenende - Rutte -
parlement - koningshuis - Rechtspraak - Advocatenorde- lobby... die hebben geregeld.

Ons zwakbegaafd Bedrijfsleven blijft spelletjes spelen.

Ook dit is geldverspilling, want door het Irak-onderzoek in UK worden NL-bedrijven nog dieper
chantabel.

Wat nu?

Of, Dictator Markrutte geeft mij een Schikking & Schadevergoeding, waardoor de ICC-rechtzaak egen
NL wordt gestopt.

Dit zal leiden tot het sterk verminderen van oorlog, wereldwijd.
Mijn schikking & schadevergoeding gaat oorlogsgebied in; ik geef een goed voorbeeld = zonder

bloedvergieten toch dictatuur stoppen en er geld aan overhouden.

Hollandse economie wordt sterker door deze waarheid.

Ik kan evengoed regelen dat NL een Republiek wordt, maar dan zonder geweld... tijdverlies ...

geldverlies... banenverlies...

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

DesireeStokkel

donkerelaan 39
2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07
www.desireestokkel-nl.net

Ik ben de enige persoon in Holland die per decreet een nieuwe Grondwet kan invoeren.

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
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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.

https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

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

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

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl

Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.
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