
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:D66 ignores ICC-lawcase evidence Fwd: RE: Afslachten Hollandse soldaten

Mali = ZELF gekozen hel leger lobby HCSS parlement
(KMM768034V81396L0KM)

Datum:Wed, 25 May 2016 15:52:17 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:fsb@fsb.ru, rusembassynl@mid.ru, Stichtingvliegrampmh17@gmail.com,

info@vandergoen.nl, info@jsadvocaten.nl, info@sapadvocaten.nl,
blijfdenkenaan@gmail.com, antoinette.collignon@legaltree.nl

Medvedev.... MH17,

This email proves that parliament ignores ICC-lawcase against NL.

Oké , its another file...

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:RE: Afslachten Hollandse soldaten Mali = ZELF gekozen hel leger lobby

HCSS parlement (KMM768034V81396L0KM)
Datum:Wed, 25 May 2016 15:03:46 +0200

Van:Tweede Kamer fractie D66 <d66@tweedekamer.nl>
Aan:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Geachte mevrouw Stokkel,

Hartelijk dank voor uw e-mail aan D66.

Ik heb uw mail met aandacht gelezen. Ik heb geen concrete vraag kunnen ontdekken.
Mocht u een inhoudelijk antwoord verlangen, hoop ik dat u kunt aangeven waar dat
precies gewenst is.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met hartelijke groeten,
Tobias Grond 

Tweede Kamerfractie D66
Publieksvoorlichting
Postbus 20018
2500 EA 's-Gravenhage
tel: 070 3183657
e-mail: d66@tweedekamer.nl
internet: www.d66.nl

Original Message Follows: ------------------------
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Geachte heer, mevrouw,  

Hartelijk dank voor uw e-mail aan D66.  

Wij hebben deze in goede orde ontvangen.  

Daar wij op het Landelijk Bureau geen poli!ek inhoudelijke vragen/ kwes!es behandelen, is uw mail

doorgezonden aan:  

d66@tweedekamer.nl, hier zit medewerkers publieks voorlich!ng die uw mail zal behandelen.  

Voor algemene informa!e kunt u onze website raadplegen: www.d66.nl.  

Wij hopen u voldoende tot dienst te zijn geweest en dat u spoedig reac!e zult ontvangen.  

Met vriendelijke groet  

namens het Landelijk Bureau D66  

Landelijk Bureau D66
Telefoon: 070 - 356 60 66
Bezoekadres: Hoge Nieuwstraat 30, 2514 EL Den Haag
Postadres: Postbus 660, 2501 CR Den Haag

Doe met mij mee!  
D66.nl  | Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn | YouTube

Van: destokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Verzonden: 14 april 2016 9:02
Aan: fsb@fsb.ru; rusembassynl@mid.ru; chinaemb_nl@mfa.gov.cn; info@kuwaitembassy.nl;
spa-director@spa.gov.sa; info@canada.nl; consulate.hga@mfa.gov.hu; gremb.hag@mfa.gr;
hay.vertretung@eda.admin.ch; armeewaffen@vtg.admin.ch; pressestelle@bundesnachrichtendienst.de;
washington.field@ic.fbi.gov; ircthehague@state.gov; Embassy.Hague@mfa.bg; hague@embassy.mzv.cz;
hagueembassy@mfa.gov.cy; electoral.office@gov.mt; emb.lahaya@maec.es; pm@pm.gov.pt;
ambassade.monaco@skynet.be; haaamb@um.dk; sanomat.haa@formin.fi; emb.hague@mfa.no;
ambassaden.haag@gov.se; haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl; saylov@umail.uz; otp.informationdesk@icc-cpi.int;
telejato@libero.it; den-haag-ob@bmeia.gv.at; lahaye.amb@mae.etat.lu; embassy.haag@mfa.ee; amb.nl@urm.lt;
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embassy.netherlands@mfa.gov.lv; kapo@kapo.ee; natodoc@hq.nato.int; Stop the War Coalition;
enquiries@scotcourts.gov.uk; hello@scottishhumanrights.com; dmitry.sudakov@pravda.ru; producers@rttv.ru;
patriot-rus@bk.ru; fsb@fsb.ru; corteidh@corteidh.or.cr; ncvo@ncvo-vol.org.uk; info@arubahuis.nl;
buvo@aruba.gov.aw; info@gobiernu.cw; consul.netherlands@foreignaffairs.gov.sr; woordvoering@knp.politie.nl;
persdienst@cbs.nl; e.r.van.de.haar@cpb.nl; helpdesk@advocatenorde.nl; voorlichting@rechtspraak.nl;
info@canada.nl; info@kuwaitembassy.nl; webmaster@indianembassy.nl; info@DNB.nl; D66; info@pvda.nl;
info@pvdd.nl; info@vvd.nl; sp@tweedekamer.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl;
christenunie@tweedekamer.nl; sgp@tweedekamer.nl; receptie@groenlinks.nl; info@panamaembassy.nl;
redactie@tweakers.net; nikibor@vsrf.ru; contact@pressagencyscotland.com; otp.informationdesk@icc-cpi.int;
emb.angola.nl@gmail.com; embolned@embassyofbolivia.nl; blacksheepinn@gmail.com; info@share-elsalvador.org;
media@ecb.europa.eu; info@sudanembassy.nl; emb_nl@mfa.gov.ua
Onderwerp: Afslachten Hollandse soldaten Mali = ZELF gekozen hel leger lobby HCSS parlement  

Dmitrymedvedev,  China, Kuwait, SaudiArabia, Embassies, ICC, 

https://www.youtube.com/watch?v=90sm5dPAKmU

Afslachten van Hollandse Soldaten in Mali is een door het leger - parlement - koning - rechtspraak - lobby
ZELF gekozen hel.

 2 - 3 jaar geleden heb ik videos gemaakt waarin deze toestand werd aangekondigd.
Het is een psychiatrie-systeem.

De Hollander is een zwakbegaafde vogelvrij moordenaar die mensen via passieve agressie wil doden.

De Hollander wil folteren, doden en hersenspoelen.

De Hollanders is te arrogant, te hersenloos...om zelf het juiste juridische - psychiatrie - voorbeeld te geven
om geweld te stoppen

Het wordt nog veel erger.

De 100.000 vluchtelingen die klaar staan in Libie en die hun mensensmokkelaars al betaald hebben -  zijn
naar mijn inschatting terroristen die goed getrained zijn door de EU- VN - NL in Mali.

Zij willen met geweld Europa in.

Het Hollandse volk is te lui en gewetensloos om zichzelf te beschermen tegen geweld.

Het leger is te achterlijk.

Niemand leert hier dus iets.

De Hollander wil afgeslacht worden. 
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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 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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