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Aan:p.huijts@minaz.nl, otp.informationdesk@icc-cpi.int, fsb@fsb.ru, dip@mid.ru, chinaemb_nl@mfa.gov.cn,

press.release@china.org.cn, nlemb@mofa.gov.sa, info@kuwaitembassy.nl, knaw@knaw.nl,

l.kaatee@niod.knaw.nl, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch,

ircthehague@state.gov, info@vvd.nl, info@pvv.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl,

voorlichting@sgp.nl, bestuur@christenunie.nl, kamer@sp.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl,

info@bontesvanklaveren.nl, pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, j.houwers@tweedekamer.nl,

info@pvda.nl, i.r.vunderink@vu.nl, info@DNB.nl, r.vvliet@tweedekamer.nl, t.kuzu@tweedekamer.nl,

ledenadmin@50pluspartij.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, heijl@vno-

ncw.nl, m.vanstraalen@mkb.nl, e.r.van.de.haar@cpb.nl, persdienst@cbs.nl, pers@acm.nl,

administratie@zzp-nederland.nl, alg.secretaris@marechausseecontact.nl, persvoorlichting@vc.fnv.nl,

info@avv.nu, info@rtcnv.nl, info@acom.nl, info@acp.nl, afmp@afmp.nl, info@corpolitie.nl,

voorlichting@raadvanstate.nl, voorlichting@rechtspraak.nl, po.rb.amsterdam@rechtspraak.nl, raad@rvdj.nl,

ooggetuige@nos.nl, carriere@nrc.nl, redactie@powned.tv, info@jen-npo.org, redactie@telegraaf.nl,

info@zie.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@trouw.nl, redactie@ad.nl, internet@ad.nl,

receptie@nieuwspoort.nl

MinAz-sectretariaat PaulHuijts,  ICC,   Politieke Partijen,  NIOD,  KNAW,  Kremlin, China, SaudiArabia,

SecretServices, media,
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PaulHuijts,

20april2015 heb ik de brief gepost waarmee ik een ICC-rechtzaak start tegen MP MarkRutte, alle Ministers

en Staatsecretarissen en alle Parlementsleden.

Ik start nu ook een ICC-rechtzaak tegen het bestuur van KNAW en NIOD.

U heeft een  keuze op grond van het Folterverdrag: u bent dictator-knechtje of u wil de Rechtstaat NL handhaven.

In de brief onder de link staat wat ik van u verwacht.

Ik wil het arbeidscontract  internet-interim Minister-President van Nederland.

Ik treed aan naast dictator Rutte, die aan de macht kan blijven tot en met de volgende Parlementsverkiezingen.

Ik stel dat deze verkiezingen plaatsvinden op maandag 22juni2015.

Zodra ik mijn arbeidscontract voor MP-NL heb, wil ik per decreet mijn Grondwet voor de Republiek Nederland invoeren.

Ik geef per decreet het MinAz de bevoegdheid de Verkiezingen voor te bereiden op basis van deze Grondwet Republiek

Nederland.

Ik blijf aan de macht tot en met 22juni2015; 23 juni2015 draag ik de macht over aan de nieuw gekozen MP.

Lees de brief.

Weigert U? Dan zet ik de 10000-den  Dictatoren van NL in de ICC-gevangenis omdat zij weigeren

de Grondwet, Mensenrechtenverdragen, Folterverdrag , VN-verdrag en Statuut van Rome toe te passen.

Ik regel dan dat terroristen - criminelen - maffia exact weten Wie in NL de vrijheid hebben om burgers

ongehinderd te folteren & doden, omdat deze criminelen ervan uit gaan dat ik Westerse leiders

in de ICC-cel krijg voor oorlogsmisdaden. zij verwachten van mijn dat ik rechtsgelijkheid tussen

Westen - Afrika - MiddenOosten - Azie - USA tot stand breng binnen ICC.

Rusland, China, SaudiArabia:

Ik wil dat deze landen mij officieel erkennen als internet-interim MP van Nederland,

met als doel Verkiezingen afdwingen voor NL-parlement en het ICC dwingen te gaan

werken als eerlijke rechtbank voor een Fairtrade & eko planeet.

Op grond van het Folterverdrag is het voor Ambassadeurs en Presidenten verboden nog

langer te communiceren met Nederlandse MP, Ministers, Staatssecretarissen, Parlementsleden

en alle andere tegen wie ik een ICC-rechtzaak ben gestart vanaf mei2007.

VNONCW, MKB, CPB, CBS, ZZP, ACM, Vakbonden, Marechaussee, Politie, Rechtspraak, Advocatenorde,

media,
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Op basis van het Folterverdrag is het voor u verboden nog langer to communiceren

met Regeringsleden en Parlementsleden tegen wie ik een ICC rechtzaak ben gestart.
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