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

Onderwerp:CETA-verdrag binnen 15 minuten vernietigd in de Hollandse rechtzaal
Datum:Wed, 12 Oct 2016 09:33:16 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@nsgk.nl, info@kennispleingehandicaptensector.nl, info@kenniscentrum-kjp.nl,

info@jobmbo.nl, info@kinderrechtswinkeldenhaag.nl, koen.bokhorst@jovd.nl,

dwars@dwars.org, rood@sp.nl, info@njr.nl, info@kennispleingehandicaptensector.nl,
woordvoering@knp.politie.nl, info@socialealliantie.nl, secretaris@perspectief.nu,

secretariaat@cdja.nl, elske@studentenvakbondakku.nl, lsvb@lsvb.nl,
info@zwerfjongeren.nl, info@clickjongeren.nl, info@moslimjongeren.nl, info@stichting-

pjs.nl, henk@ondernemersvoorjongeren.nl, rina@ondernemersvoorjongeren.nl,
fsb@fsb.ru, rusembassynl@mid.ru, info@hg.mofa.go.jp, gremb.hag@mfa.gr,
VRHHAAG@MVEP.HR, amirsoffice@da.gov.kw, nlemb@mofa.gov.sa,

embassy.thehague@mfa.gov.tr, Embassy.Hague@mfa.bg, corteidh@corteidh.or.cr,
ambassade.monaco@skynet.be, emb.lahaya@maec.es, pm@pm.gov.pt,

redazione@telejato.it, ceu@gov.scot, infonet@parl.gc.ca, emb.angola.nl@gmail.com,
embolned@embassyofbolivia.nl, ircthehague@state.gov, washington.field@ic.fbi.gov,

emb.hague@mfa.no, post@pst.politiet.no, sanomat.haa@formin.fi,
haestirettur@haestirettur.is, pavila@embamex.eu, emb_nl@mfa.gov.ua,
consul.netherlands@foreignaffairs.gov.sr, Stop the War Coalition

<office@stopwar.org.uk>, info@belarustourism.by, SupremeCourt@courts.ie,
corteidh@corteidh.or.cr, austemb_thehague@dfat.gov.au, Hague.Info@mfat.govt.nz,

ambalg3@ziggo.nl, ambassaden.haag@gov.se, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,
lahaye.amb@mae.etat.lu, amb.nl@urm.lt, embassy.haag@mfa.ee,

embolned@embassyofbolivia.nl, emb.hague@mzv.sk, embacuba@xs4all.nl,
embassy.malawi@skynet.be, embajada@embajada-ecuador.ru,
embve.bebrs@mppre.gob.ve, embassyofcolombia@colombiaemb.org,

otp.informationdesk@icc-cpi.int, info@panamaembassy.nl, info@embassyofoman.nl,
iranemb.kul@mfa.gov.ir, irna@irna.ir, hay.vertretung@eda.admin.ch,

armeewaffen@vtg.admin.ch, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,
bruxelles@mfa.md, saylov@umail.uz, embassy@uzbekistan.be,

webmaster@indianembassy.nl, embn@skynet.be, emba.eri.brussels@skynet.be,
info@ethiopianembassy.be, info@vkvg.nl, service@milieudefensie.nl,
info@meerdemocratie.nl, post@noord-holland.nl, voorlichting@rechtspraak.nl, valse-

email@fraudehelpdesk.nl, jurjen@ttip-referendum.nl, press@stop-ttip.org

Ambassades, Veiligheidsdiensten, Jongeren,

Het Ceta-verdrag is wel een ramp voor Nederland - Canada - Amerika.

Omdat er zeer veel geld in de Lobby zal verdwijnen; geld dat je beter in een
productie-lijn kan stoppen voor de verkoop en omzet draaien.

Toch is CETA niet de ramp die politici ons voorschotelen!

Elke Hollander kan wel naar de Nederlandse rechtbank,
zonder eerst naar het EU-tribubaal te gaan:

NL heeft een illegaal dictatoren-parlement sinds mei 2007;
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de dag dat een NL-vrouw een ICC-rechtzaak tegen NL is gestart.

Sinds april2015 ligt er ook een ICC-rechtzaak tegen de Koninklijke familie;

Koning WA mag dus helemaal geen wetten & verdragen meer ondertekenen.

CETA negeert het VN-verdrag - Folterverdrag- Mensenrechtenverdragen
Volgens het Verdrag Economische Sociale Culture rechten mag de levensstandaard

 niet verslechterd worden; dus CETA mag ons leven niet verslechteren.

Elke Hollander - werkloos of werkend - die een slechter leven krijgt door CETA kan hiertegen

een Bezwaar- en beroepsprocedure starten op het Stadhuis of bij Provincie.

Schrijf de Burgemeester of Commissaris van de Koning een bezwaarschrift,
waarin je bewijst dat CETA je leven verslechterd.

Volg mijn instructies uit eerdere PDFs 

http://www.nieuwswet-newslaw.org/uploads/5/6/2/4/56243847
/student.babyboompolitiek.startpunt.1.nieuw.politieksysteem.rechtsysteem.grondwet.206.pdf

In je Bezwaarschrift verwijt je de burgemeester of Commissaris van de Koning dat

hij / zij
de Grondwet - VNverdrag -Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen
niet toepast.

De Burgemeester of Commissaris van de Koning mag helemaal geen CETA
aanvaarden,

omdat Koning WA en Markrutte parlementsleden zijn die
in de gevangenis van het ICC thuishoren sinds april 2015.

CETA eist wel dat je de wets - & verdragartikelen kiest, die je bedrijf of leven
beschadigen.

Deze artikelen moet je opsommen in je brief; doe je dit niet verlies je.

Je Eisen:

Vernietiging van CETA bij de Bezwarencommissie Stadhuis of Provincie en bij
de Bestuursrechter.

Daarna formuleer je je eisen ,zoals jij die nodig hebt voor je Leven of Bedrijf;
eis alleen wat je mag eisen volgens de Mensenrechtenverdragen

De schadevergoeding moet je reeël houden; echte kosten die je hebt gemaakt
+ kleine Emotionel Schadevergoeding = 1000 euro.

Resultaat!

With regards,
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DesireeStokkel
donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

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

www.nieuwswet-newslaw.org

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

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 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.
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