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

Onderwerp:ASNBank assists Parliament - Supremecourt with torture -murder on Civilians
Fwd: RE: HogeRaad uitspraak

Datum:Fri, 20 Jan 2017 15:01:55 +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,
beckers@sgr.nl, 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, pr_dept@sputniknews.com,
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, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, haga@mae.ro,
emb.hague@mzv.sk, 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, irak@skynet.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,
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ask@kommersantuk.com, prelease@sptimes.ru, 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@gambiaembassy.org.uk

Ambassades, Simpele Mensen, 

De  ASNbank helpt parlement - rechtspraak bij folteren -doden Burgers.

The ASNBANK assists the NL-parliament - Judiciary with organizing torture - murder

on the People.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:RE: HogeRaad uitspraak Octrooibureau onzin = smerig dictatorspel betrokkenen

Datum:Fri, 20 Jan 2017 13:21:09 +0000
Van:ASN Klantenservice <Informatie@asnbank.nl>
Aan:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Geachte mevrouw/meneer,

Wij verzoeken u vriendelijk om het emailadres ASN Bank te verwijderen en ons dergelijke email niet meer

toe te sturen.

Met vriendelijke groet,

Liza Mets 

Senior Medewerker

ASN Klantenservice

ASN Bank

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 93514

2509 AM Den Haag

Telefoon 070 - 3569335

E-mail informatie@asnbank.nl

www.asnbank.nl

www.voordewereldvanmorgen.nl

Van: destokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Verzonden: vrijdag 20 januari 2017 14:17
Aan: jose@vpexploitatie.eu; ASN Klantenservice; 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; beckers@sgr.nl; 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;
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fsb@fsb.ru; pr_dept@sputniknews.com; 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;
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl; haga@mae.ro; emb.hague@mzv.sk; 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; haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl; Embassy.Hague@mfa.bg;
info@ethiopianembassy.be; info@amba-mali.be; embassy.malawi@skynet.be; embassy@uzbekistan.be; irak@skynet.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;
prelease@sptimes.ru; nikibor@vsrf.ru; info@medischebanenbank.nl; redactie@ntvg.nl; w.vander.horst@nvz-
ziekenhuizen.nl; piaf@pressenza.com; Solliciteren; 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@gambiaembassy.org.uk; press@epo.org;
redactie@ntvg.nl
Onderwerp: HogeRaad uitspraak Octrooibureau onzin = smerig dictatorspel betrokkenen

UNSG Antonioguterres, Embassy, Simple persons,

HogeRaad regelt Vrijheid tot Moorden in NL met EPO-uitspraak.

Het Hollandse volk moet deze moordpraktijken stoppen!

En dit kan nu ik per 18nov2016 de InterimMinisterPresident van NL ben, volgens de letter van de wet.

Het EPO-personeel  moet opnieuw naar de lagere Rechter...en eisen dat deze
rechtbank de Grondwet Republiek NL erkent....

En mij dus erkent als InterimMinisterPresident.

Daar eist het EPO-personeel het toepassen van de Arbitrage-rechtbank,
zoals vastgelegd in de GrondwetRepubliek NL + Wet Rechtsysteem Republiek NL.

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

Als het EPO-personeel slim is overleggen zij even met de Tabaksindustrie
die nu ook de   degrondwetRepubliekNl - Arbitrage rechtbank 'door de strot moet
duwen van Onze Moordende Rechters van Rechtspraak'.

redactie@ntvg.nl

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:57

De HogeRaad bepaalt dat er geen Hollandse rechtbank is die de werknemers van EPO kunnen beschermen
tegen Dictatoren-gedrag van de Directeur... omdat het Octrooibureau een EU-werkgever is.

ONZIN!

Zowel het personeel van het Octrooibureau als de vakbond als Advocaat Zegveld
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gedragen zich schijnheilig criineel.

Allen weigeren het Folterverdrag te gebruiken;
HogeRaad - Vakbond - Zegveld...helpen willens & wetens de Rechtspraak
bij het stiekem folteren - doden van Burgers in NL.

Als zij het folterverdrag wel hadden toegepast, zou het Volk weten 'dat de Rechtspraak
een hitler-rechtbank is die politici en elite beschermt in NL, zodra deze willen folteren - morden'.

Het volk mag dit niet weten; mag dit niet veranderen.

Op de website van de Hogeraad staat meer dat niet deugt.
FritsBakker - Voorzitter Rechtspraak - duldt geen veranderingen in het Rechtsysteem;
opnieuw...regelt deze Dictator  dat de HogeRaad corrupt is.

Er ligt een InternationaalStrafhof rechtzaak tegen bestuursleden van de Raad van Rechtspraak.

Ik heb in het verleden het EPO-personeel gewaarschuwd.
Toen zijn zij wel naar de rechter gegaan.... maar...zoals altijd:
'De Hollander is te kinderachtig om de allerzwaarste gerechtelijke procedure te bouwen'.

Bovenstaande situatie had wel voorkomen kunnen worden,
als het Hollandse volk maar niet zoveel Fatsoensrakker zou zijn.... en niet tot
doel zou hebben 'Moordenaars in het parlement - rechtspraak - aan de macht houden'.

Start elke rechtzaak vanaf het Folterverdrag.

DesireeStokkel

UNSG Antonioguterres, Embassy, Simple persons,

https://www.kcwj.nl/overgangsrecht-ar-165-171/aanwijzing-168-formulering-terugwerkende-kracht#c

Jullie Ondernemers moeten HEEL VEEL Slimmer worden.

Jullie laten Aanwijzingsregels voor het behandelen van wetten door het parlement
vertolken tot 'wet'.

Dictator Asher gaat de Wet werk en zekerheid bijwerken 'met terugwerkende kracht',
zodat de Transitievergoeding voor elk persoon in stand blijft.

'Met terugwerkende kracht is een lulverhaal;geen wettekst'.

Als jullie Ondernemers betere Arbeidswetten willen moeten jullie dit soort Politieke
manipulaties - lulverhalen - verwijderen uit Hollandse wetten met behulp ban de Mensenrechtenverdragen.

Hiervoor zijn jullie te veel bezig met 'geliefd zijn bij lobby-vriendjes - luiheid - zelfmedelijden'.

De GrondwetRepubliek NL is van kracht per 18nov2016; De Staatscourant is in handen van
dictatoren - moordenaars...dus regel ik het via de VN.

De VN moet deze juridische feiten aanvaarden; het VN-verdrag + Folterverdrag + Mensenrechtenverdragen.

 De GrondwetRepubliek NL in artikel 29.20 regelt

Een wet die aansprakelijkheid voor de Burger invoert of verhoogt, heeft geen terugwerkende kracht.
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
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/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

Hiervoor heb ik gekozen om de ROBOT in de bureaucratie GEEN kans te geven eigen wetten te
produceren.
En die stikem te gaan uitvoeren....

Dus?  Zet die hersenen aan en haal de bezem door het Parlement!

DesireeStokkel.

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/uploads/5/6/2/4/56243847
/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

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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Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u
verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te
gebruiken.
This e-mail message is intended to be exclusively for the addressee. If you are not the intended recipient you
are kindly requested not to make any use whatsoever of the contents and to notify the sender immediately by
returning
this e-mail message.
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