
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Fwd: RE: Euthanasie-protocol misbruikt door politici, rechters,

advocaten voor moord
Datum:Thu, 3 Sep 2015 11:33:24 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:"toet >> n.visee"@toetscie.nl

Nicole Visée,

U bewijst dat de Toetsingscommissie Parlementsleden & lobbyisten
willens & wetens helpt bi het stiekem folteren & doden van burgers.

U weigert de Grondwet & Mensenrechten toe te passen; u weigert
parlementsleden uit hun functie te verwijderen nu u weet dat zij
stiekem mensen folteren & doden.

Had u Hitler ook geholpen bij euthanasie?
Neen, waarom MarkRutte & co dan wel?

Desireestokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:RE: Euthanasie-protocol misbruikt door politici, rechters, advocaten

voor moord
Datum:Thu, 3 Sep 2015 09:24:32 +0000
Van:Visee, N. E. C. <n.visee@toetscie.nl>
Aan:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Geachte mevrouw Stokkel,

 

Met belangstelling hebben we kennis genomen van uw stuk.

In de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding hebben de Regionale

toetsingscommissies euthanasie de taak gekregen om meldingen te toetsen van artsen die op verzoek van

mensen zelf euthanasie hebben toegepast of hulp bij zelfdoding hebben verleend.

De Regionale toetsingscommissie euthanasie voeren deze we#elijk taak uit.

Het is aan de wetgever is om regels op te stellen en/of aan te passen.

In die zin kunnen we dus helaas niets voor u betekenen.

 

Met vriendelijk groet,

 

Nicole Visée

 

 

mr. Nicole E.C. Visée

Algemeen secretaris RTE

Postbus 9013

6800 DR ARNHEM

tel: 026 - 3528 338
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mobiel werk: 06 11 79 74 36

Email: n.visee@toetscie.nl

werkdagen: ma, di, wo, do

 

 

 

 

 

 

 

Van: destokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Verzonden: donderdag 27 augustus 2015 14:37
Aan: info@nza.nl; w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl; i.r.vunderink@vu.nl; DSW Zorgverzekeraar;
lhv@lhv.nl; npcf@npcf.nl; _dienstpostbus IGZ meldpunt; Visee, N. E. C.; info@fed.knmg.nl;
l.jansen@demedischspecialist.nl; p.huijts@minaz.nl; otp.informationdesk@icc-cpi.int; info@pvv.nl;
info@pvda.nl; info@vvd.nl; pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl; christenunie@tweedekamer.nl;
sp@tweedekamer.nl; sgp@tweedekamer.nl; cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl;
receptie@groenlinks.nl; k.vanwees@levenseindekliniek.nl
Onderwerp: Euthanasie-protocol misbruikt door politici, rechters, advocaten voor moord

 
Toetsingscommisssie Euthanasie, KNMG,  NZA, Ziekenhuizen, VUMC, Artsen, IGZ,
Rechtspraak, Advocatenorde, ICC, MarkRutte, Parlement,

 
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/euthanasie-
protocol.misbruikt.moord.politici.rechters.advocaten.icc.2015.pdf

In deze PDF leg ik uit op welke wijze politici - advocaten - rechters - lobbyisten - journalisten het
huidige Euthanasie-debat misbruiken als dekmantel voor hun stiekeme folter - & moordpraktijken
op burgers.
 

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal

www.desireestokkel-nl.net

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

 

 

 

 

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
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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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