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Vreemdelingenwet 2015
stopt Asielzoekers-stroom
& Oorlogen.
Starten bij Folterverdrag,
StatuutvanRome,
InternationaalStrafhof

Voorafgaand: Corruptie Internationaal Strafhof = méér oorlogen & asielzoekers
http://www.hollandsrechtenhuis.info/Asielzoeker.Economische.vluchteling.Cooruptie.ICC.Rechtspraak.Advocat
enorde.Parlement.koninklijkhuis.dec2014.pdf
In bovenstaande PDF heb ik uitlegd dat alle Presidenten moedwillig oorlog & terrorisme aanmaken omdat zij
aan de macht willen blijven. Dankzij corruptie bij het ICC kunnen zij Europa chanteren. Voor
ontwikkelingsgeld, slechte investeringen, defensie-inzet... enz..
http://www.hollandsrechtenhuis.info/Asielzoeker.Dwingen.tot.Rechtenonderwijs.terugsturen.Geboorteland.bou
wen.Rechtstaat. ICC.corruptie.dec2014.pdf

Nieuwe Vreemdelingenwet 2015 voor Nederland
Holland heeft per direct een Nieuwe Vreemdelingenwet2015 nodig, omdat de huidige
Vreemdelingenwet2000 het Folterverdrag, Mensenrechtenverdragen en het Statuut van Rome
negeert.
Dit is zéér merkwaardig als je bedenkt dat wij moeten leven volgens de constructie Grondwet,
Mensenrechtenverdragen, Folterverdrag, Statuut van Rome, VN-verdrag, EU-verdrag.
Wat je nu ziet in de Vreemdelingenwet2000 is dat deze wet gebaseerd is op EU-richtlijnen, n
plaats van het Folterverdrag.
Het Folterverdrag verplicht mensen die met elkaar vechten hiermee te stoppen.
Na het stoppen met vechten schakelen partijen door naar de overige Mensenrechtenverdragen.
Het bestaande conflict verdwijnt doordat partijen via het VN-verdrag moeten regelen dat
'ruzie tussen landen wordt beoordeeld door het Internationaal Gerechtshof in DenHaag'.
Het EU-verdrag is ondergeschikt aan gerechtelijke procedures bij het
InternationaalGerechtshof en het InternationaalStrafhof.
Het ICC draait dankzij het StatuutvanRome, wat impliceert dat het ICC een 'gewone Rechtbank
dient te zijn waar individuen & landen gerechtelijke procedures kunnen starten'. Dit kan pas
als een individu kan bewijzen dat nationale rechtbanken corrupt zijn en weigeren recht te
spreken. Ik bewijs dit op 1mei2007, de dag dat ik als 1ste Hollandse Vrouwen een ICCrechtzaak start tegen Nederland. Het ICC negeert mij niet volledig – zij sturen mij een paar
brieven –, maar het ICC verzwijgt wel voor het Hollandse Volk en de Wereld dat er een
Nederlandse vrouw is die deze NL-rechtzaak is gestart. Dit is verboden volgens het
Folterverdrag.
Het ICC suggereert 'recht te spreken via de VN; de AlgemeneVergadering en de
Veiligheidsraad'. Dit is een leugen. Het is zelfs een oorlogsmisdaad begaan door president,
aanklager en ander personeel binnen het ICC omdat zij persoonlijk weigeren het VN-verdrag,
Mensenrechtenverdragen en Folterverdrag toe te passen... door individuen toegang tot
gerechtelijke procedures te ontnemen. Zij weigeren dus het StatuutvanRome toe te passen
binnen het ICC. Zij weigeren corrupte nationale rechtbanken op te schonen.
Elke burger is verplicht het ICC te dwingen te gaan werken als eerlijke rechtbank.
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Het ICC is dus een Lobby – & Luiqidatiecentrum alwaar politici, NGO-bestuurders, CEOs,
Advocaten en overige Rechters individuen kunnen laten Folteren & Doden.
Relevant, nu hierdoor de stroom Asielzoekers ontstaat.
Taak Folterverdrag binnen Vreemdelingenwet2015
Door in Artikel 1 van de Vreemdelingenwet2015 direct de taak van het Folterverdrag vast te
leggen, maak je onderscheid tussen Politieke Asielzoekers & Economische Asielzoekers.
De Vreemdelingenwet2015 is er alleen voor Politieke Asielzoekers.
Dit zijn Vluchtelingen die bewijzen dat zij in hun Geboorteland de Mensenrechtenverdragen,
Folterverdrag, VN-verdrag en StatuutvanRome hebben toegepast. Vóórdat zij naar de EU
reizen met het EU-verdrag in hun hand en smeken om een Verblijfsvergunning en gratis geld.
Politieke Asielzoekers bewijzen dat zij er alles aan gedaan hebben in hun Geboorteland
Rechten-onderwijs, Advocatenkantoren & Rechtbanken te bouwen & gebruiken voor inlandse
conflict-oplossing. Ook bewijzen zij dat zij als Individu een rechtzaak zijn gestart tegen hun
President en Nationale rechtbank binnen het InternationaalStrafhof, als blijkt dat het inlandse
rechtsysteem corrupt is en weigert recht te spreken in het dossier van het Individu.
Elke Politieke Asielzoeker heeft deze wettelijke plicht, nu het Folterverdrag hem of haar dwingt
een lokaal crimineel werkende President, Parlement, Rechtbank te stoppen via rechtzaken.
Elke Asielzoeker die weigert zijn of haar corrupte Parlement op te schonen met het
Folterverdrag in het thuisland is een Economische Asielzoeker. Vergeet niet dat het merendeel
van landen op Aarde lid is van het StatuutvanRome. Dit lidmaatschap verplicht elk Individu
een folterend & moordend lokaal parlement te stoppen binnen het ICC.
Je mag dus verwachten dat Planeet Aarde het toonbeeld van verfijnde beschaving in het
Universum is.
Dus:
Wanneer mag een mens zichzelf Politiek Asielzoeker noemen?
Zodra hij of zij kan bewijzen
dat zijn of haar Thuisland
geen lid is van het StatuutvanRome.
En / of ,
het ICC weigert een gerechtelijke procedure te starten voor Individuen
die hun criminele Parlement willen opschonen.
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