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ICC steunt Verkiezingsfraude Senaat en Watersschappen Verkiezingen 18maart2015, Nederland.
ICCsupport Electionf raud Congres & Waterboard-management Election 18march2015, Holland.
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Het Internationaal Strafhof steunt de
Verkiezingsfraude in Nederland, die
plaatsvindt tijdens de Provinciale
Statenverkiezing, Senaat &
Waterschapverkiezing op 18maart2015.
Dit is een oorlogsmisdaad uitgevoerd in
naam van de ICC-President Silvia
Fernandez de Gurmendi en ICCAanklager FatouBensouda.

The International Criminal Court
supports the Election fraud in The
Nederlands, that took place yesterday on
18march2015 during the elections for
Province, Congres and
Watermanagementboards.
This is a warcrime in name of ICCPresident Silvia Fernandez de Gurmendi
and ICC-Prosecutor FatouBensouda.

Het ICC steunt openlijk de Dictatorenclub van Nederland.

ICC publicly supports the Dictatorclub
the Netherlands.

Sinds 2juni2014 is Nederland formeel een
100% dictatuur, nu Koning Willem-Alexander
aan mij heeft bewezen dat hij wil dat alle
Parlementsleden onder President MarkRutte
en de Kiesraad burgers stiekem folteren en
doden. Dossier op mijn websites en
bijgeleverde CD.

Since 2 june2014, the Netherlands is officially
a 100% dictatorship, now King WillemAlexander has proven to me that he wants all
Members of Parliament under President
MarkRutte and the Electoral Council to
sneakily torture and kill civilians.
File on my websites and added CD.

Koning WA is volgens de Nederlandse
Grondwet verantwoordelijk voor het
ondertekenen van Nederlandse Wetten en
Verdragen toegepast in NL.

King WA is according to the Dutch
Constitution responsible for signing Dutch
National laws and Treaties conducted in NL.

Bovengenoemde 3 partijen die de NLdemocratie vormen houden elkaar aan de
macht als Dictator in NL. Met goedkeuring
van het ICC.
Het ICC schrijft mij brieven waaruit blijkt dat
het ICC weigert juridisch correct te werken
op grond van het VN-verdrag, Statuut van
Rome, EU-verdrag, Nederlandse Grondwet,
Mensenrechtenverdragen en Folterverdrag.

Above mentioned 3 parties that design the
NL-democracy keep eachother in power as
Dictators in NL. With the approval of ICC.
ICC writes me letters that prove that ICC
refuses to operate legally correct based upon
the UN-treaty, Statute of Rome, EU-treaty,
Dutch constitution, Human Right-treaties and
Torturetreaty.
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Het ICC weigert een gerechtelijke procedure
voor Individuen toe te passen – die juridisch
correct een ICC rechtzaak starten tegen hun
nationaal parlement en corrupt juridisch
systeem –. En helpt deze nationale politici bij
het folteren & doden van deze Individuen.

ICC refuses to conduct legal procedures for
Individuals – who legally correct start an ICClawcase against the national Parliament and
corrupt Judicial system-. And, assists these
national Politicians with torture & killing these
Individuals.

Doordat het ICC mij wel brieven stuurt
waaruit blijkt 'dat ik terecht een ICCrechtzaak tegen NL ben gestart', maar ook
weigert mijn dossier juridisch correct af te
handelen is de MH17-vliegcrash ontstaan.

Due to the fact that ICC does send me letters
that prove 'that I legally correct started the
ICC lawcase against NL', and refuses to
operate legally correct in my file the MH17flightcrash took place.

Het Volk van Nederland wordt door het ICC
gedwongen te stemmen op dictatoren wie
een ICC-rechtzaak is gestart.
Het ICC steunt dus ook de corruptie bij
Rechtspraak, Advocatenorde, HCSS-lobby,
KNAW, NIOD, Onderzoeksraad en vele
andere instituten die tesamen de Dictatorenclub Nederland vormen.

The People of the Netherlands are being
forced to vote for Dictators against whom I
started an ICC-lawcase.
Thus, ICC supports the corruption with the
Council for the Judiciary, Barassociation,
HCSS-lobby, KNAW, NIOD, Dutch Safety
Board and many other institutes who
collectively are the Dictatorclub in the
Netherlands.

Door deze werkwijze van ICC en de
Dictatoren-club zal de souvereigniteit van NL
verdwijnen in handen van terroristen. Het
aantal oorlogen zal toenemen op Aarde.

Due to this method of work of ICC and the
Dictatorclub NL will lose its souvereignity in
the hands of terrorists. The number of wars
on Earth will increase.

Het ICC misbruikt mijn lichaam voor het
folteren & doden van burgers in NL en
Wereldwijd.

ICC misuses my body for torturing & killing
civilians in NL and Worldwide.
I demand the ICC-president Silvia Fernandez
de Gurmendi proves that she in her role as
new ICC-president does not want to
participate in the murderpactices of ICC itself.
I also demand that she proves to Earth that
she did not participate in the mass-murder
that took place in Argentina, in between 1973
– 1983.

Ik eis dat ICC-president Silvia Fernandez de
Gurmendi bewijst dat zij als nieuwe ICCpresident niet wil deelnemen aan de
moordpraktijken georganiseerd vanuit het
ICC zelf. Ook eis ik dat zij aan de Wereld
bewijst dat zij niet heeft deelgenomen aan de
massa-moorden die plaatsvonden in
Argentine, tussen 1973 – 1983.

I demand the resignation of ICC-prosecutor
FatouBensouda and prosecution against this
Dictator based on the Torturetreaty and
Statute or Rome.

Ik eis het aftreden van ICC-aanklager
FatouBensouda en strafrechtelijke vervolging
van deze Dictator op grond van het
Folterverdrag en Statuut van Rome..
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