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-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Fwd: Re: Khalid Ahmed Chaudry Fwd: Mr Reinier van Zutphen meest corrupte
moordende rechter op ICc lobbyplatform
Datum:Tue, 03 Feb 2015 07:29:16 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@vrouwenpartij.nl

Monique Sparla,
Welke rechtsgeldige bewijsstukken staan er op mijn website over
Folteren & moord georganiseerd door de Politie?
Je gedraagt je als een zwakbegaafde vrouw die niet juridisch kan handelen.
Voordat je aangifte kan doen van smaad moet je eerst bewijzen dat
je persoonlijk juridisch correct werkt.
Dit betekent dat je parlement, rechtspraak en politie niet mag helpen
bij het folteren & doden van mensen in NL via de lobby achter
het Internationaal Strafhof.
Ik kan je in de gevangenis van het ICC zetten op grond van het Folterverdrag.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Re: Khalid Ahmed Chaudry Fwd: Mr Reinier van Zutphen meest corrupte moordende
rechter op ICc lobbyplatform
Datum:Mon, 02 Feb 2015 16:33:39 +0100
Van:Vrouwen Partij <info@vrouwenpartij.nl>
Aan:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
CC:Postbus Informatiepunt <Informatiepunt@kiesraad.nl>

Beste Mevr. Stokkel,
Wij hebben vanmiddag overleg met de poli e en gaan als mogelijk aangi e doen ivm smaad nav uw ui ngen
over Dhr. Khalid Ahmed Chaudry.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur Vrouwen Partij
Vrouwen Partij
Website: www.vrouwenpartij.nl
Partij email: info@vrouwenpartij.nl
Facebook: https://www.facebook.com/VrouwenPartij
Twitter: @VrouwenPartij
European Project: Gender Equality in Politics
website: www.genderequalityinpolitics.com
Project email: info@genderequalityinpolitics.com
Twitter: @GEqualityinPoli
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Wij werken 'tijd- en plaats onafhankelijk'. Ontvang je op een voor jou ongebruikelijk
moment email van ons? Wacht gerust met antwoorden tot het jou past. Hierbij geldt
natuurlijk wel: afspraak is afspraak! Be green, leave it on the screen.

Op 02-02-15 08:09, destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Monique Sparla,
Khalid Ahmed chaudry foltert & vermoord Hollandse vrouwen via
de lobby achter het Interna onaal Stra5of.
Hoervan ben ik slachtoﬀer.
Ik ben de 1ste vrouw die tegen Nl een ICC_rechtzaak is gestart
onder dwing van poli ci, rechters & advocaten.
Zij vinden het leuk een bijstandsmoeder te folteren - met als doel te doden -.
Ik moet bewijzen dat ik het werk van de President, Parlement en ICC kan verrrichten
terwijl ik met de dood word bedreigd.
Koninklijkhuis en Kiesraad helpen HCSS-lobby bij doden Burgers.
Doordat ik al bijna 8 jaar wordt getreiterd, is deMH17 ontstaan.
Bewijsstukken op www.desireestokkel.nl <h<p://www.desireestokkel.nl>
Veel uitleg op Youtube
h<ps://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp: Mr Reinier van Zutphen meest corrupte moordende rechter op ICc lobbyplaEorm
Datum: Thu, 29 Jan 2015 20:55:29 +0100
Van: destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl> <mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan: fox@fox-it.com, vraagvoorsnowden@bof.nl, info@pvda.nl, info@pvv.nl,
cda.publieksvoorlich ng@tweedekamer.nl, info@d66.nl, kamer@sp.nl, recep e@groenlinks.nl,
sgp@tweedekamer.nl, christenunie@tweedekamer.nl, pers.par jvoordedieren@tweedekamer.nl,
persdienst@cbs.nl, e.r.van.de.haar@cpb.nl, voorlich ng@rechtspraak.nl,
helpdesk@advocatenorde.nl, otp.informa ondesk@icc-cpi.int, knaw@bureau.knaw.nl,
administra e@zzp-nederland.nl, heijl@vno-ncw.nl, bureau@na onaleombudsman.nl

mr Reinier van Zutphen, Na onale Ombudsman, poli eke par jen, ondernemers, ICC,
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h ps://www.youtube.com/watch?v=6RQBq6ea2vM

Mr Reinier van Zutphen is één van de meest corrup e en hardst moordende rechters die NL kent.
Hij lobbyed via het Montesquieu ins tuut met het Interna onaal Stra0of, via Eurojust, HCSS...
Dit is een rechter die standaard par j kiest voor de Elite - en deze beschermt tegen
strafvervolging bij Misdrijven tegen de Menselijkheid en oorlogsmisdaden uitgevoerd oor poli ci
tegen het NL volk - .
Het is een elite-vriendjes die mij gedwongen hee6 een ICC-rechtzaak te starten tegen NL, omdat
Balkenende & co en Ru e & co dit willen.

Dit monster kan GEEN belangen van burgers uit de Lagere sociale klassen behar gen.
Hij minacht de lagere burger.
Moet ik nu geloven dat hij straks in zijn arbeidscontract als Na onale Ombudsman plotseling de
Elite opzij schui6 - en de lagere mens gaat beschermen tegen machtsmisbruik?
Neen, ik weet zeker dat er door dit onmens meer Lobby-rechtspraak komt in Nederland.
Dus nog meer slachtoﬀers zullen door rechters belachelijk worden gemaakt en worden geminacht
in hun pijn... en onvermogen hun posi e te verbeteren.

h p://www.desireestokkel.nl/Rob%20de%20Wijk_Interna onaal%20Stra0of28feb2009.pdf
h p://www.newlegalframe.com
/JoostEerdmans.Burgercomite.helpt.MarkRu e.Moord.vrouw.Rechtspraak.Advocatenorde.Corrup e.pdf

h p://www.montesquieu-ns tuut.nl/id/viphm0pl0kyu/r_f_b_reinier_van_zutphen
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DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061 jk bloemendaal
023 8887862

www.desireestokkel.nl <http://www.desireestokkel.nl>
www.hollandsrechtenhuis.info
<http://www.hollandsrechtenhuis.info>
www.newlegalframe.com <http://www.newlegalframe.com>
http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/
when you don't want to receive emails inform me on
d.e.stokkel@ziggo.nl
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