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Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG = niet Rechtsgeldig in NL
door ICCrechtzaakNL - dictatuurNL
1 bericht
desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
31 maart 2018 om 12:59
Aan: info@sleepwet.nl
Cc: communicatierijk@minaz.nl, iac@ieb-ipa.org, info@banktencate.nl, klantenservice@beslist.nl, info@njr.nl,
solliciteren@dsw.nl, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, pers@ah.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl,
Recht.van.verzet@ing.nl, h.hanemaaijer@minez.nl, onderwijs@digiloket.nl, info@knb.nl, info@khn.nl,
mediarelations@klm.com, media@esa.int, info@burgemeesters.nl, info@diekstravanderlaan.nl,
hendriks@richardkorver.nl, m.ruperti@drostenvandevijver.nl, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>,
info@windesheimflevoland.nl, Info <info@anvr.nl>, info@anbo.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>,
nvp@psychotherapie.nl, nvk@nvk.nl, Info <info@ltonoord.nl>, Info@tln.nl, Sanne van Galen <communicatie@rover.nl>,
Ecrime@politie.nl, juridisch@thuiswinkel.org, It's Beautiful Juwelier <info@its-beautiful.nl>, info@matafbouw.nl,
info@bouwendnederland.nl, apeldoorn@vanbruggen.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl,
pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, persvoorlichting@aedes.nl, perscontacten@huurcommissie.nl,
press@google.com, info@mensenrechten.be, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, Info <info@shetland.gov.uk>,
Department of Jobs Enterprise and Innovation DJEI <press.office@djei.ie>, klachtencoordinator@afm.nl,
info@hogeraad.nl, redactie@studenten.net, redactie@balansdigitaal.nl, redactie@passendonderwijs.nl,
redactie@luchtvaartnieuws.nl, sp@tweedekamer.nl, info@legal.nl, info@raadslid.nu, ingrid@wongworks.nl
RepubliekNL, Ambassades,
De Algemene Verordening Gegevensbescherming = EU Privacywet = NIET Rechtsgeldig in
KoninkrijkNL.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf
Ondertekend in DictatuurNL op 27april2016
Voor de Raad
De voorzitter
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

Wat krijgt het NL-volk? Verfijning van de Hilter-bureaucratie in DNL
Helemaal geen Privacy = 0%
Helemaal geen Mensenrechten in de Rechtbank, doordat Criminele rechters DNL
bouwen.
ICCrechtzaakNL vanaf 1mei2007 heeft NL rechtenloos gemaakt in de Ambassade-ICC-EU -UN
lobby.
Alle organisaties die deel uitmaken van de NL-bureaucratie liegen over het feit dat
de Rechtspraak + Bedrijven het Parlement - Koning assisteren bij het Organiseren van Moord op
Burgers.
AutoriteitPersoonsgegeven = Oorlogsmisdadigersclub in handen van Moordenaars.
Er ligt een ICCrechtzaak tegen Koning WA - die als enige in NL de wetten ondertekent in
KoninkrijkNL- vanaf2juni2014.
NL is 100% Dictatuur vanaf 2juni2014.
Er ligt een ICCrechtzaak tegen Voor de Raad
De voorzitter
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=CG-aEGX6Z68.nl.&view=pt&search=sent&th=1627bb654ed4380b&siml=1627bb654ed4380b&mb=
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Zij heeft deze wet AVG dus als Dictator ondertekend,
met goedkeuring van EU- VN die DNL steunen voor persoonlijke
Vrijheid voor Moord van individuele bestuurders in het buitenland.
NL is Republiek vanaf18nov2016, geregeld via de VN.
Maar... Bestuurders van NL vinden het wel amusant een machtstrijd te voeren over de
vraag:
'Hoelang hebben wij Vrijheid van Moord, voordat wij worden gestopt door ICCUN-lobby'.

Het behouden van Vrijheid voor Moord voor bestuurders in NL = top-prioriteit in NL.
Er ligt namelijk ook een ICCrechtzaak tegen Bestuursleden van de Autoriteit
Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-de-autoriteit-persoonsgegevens/organisatie/raad-vanadvies

Mevrouw drs. T.A. Maas-de Brouwer (voorzitter)
De heer J.J. van Aartsen
De heer mr. G.W. van der BURG
De heer mr. T.H.J. Joustra
meer....
Deze personen zijn dus 100% oorlogsmisdadiger in NL
= regelen Wie er wel/ niet rechtenloos moet zijn in NL
= Wie er door welke Overheidsinstantie mag worden gefolterd - gedood.
Dit weet het buitenland...
Het buitenland weet ook dat er tegen het Bestuur van de AIVD - Politie- Defensie - Europol
een ICCrechtzaak ligt voor het bouwen van DNL.
De Sleepwet wordt in wel stiekem ingevoerd in DNL, terwijl RNL nog altijd wordt gesaboteerd.
Het volk heeft 100% recht op RepubliekNL, vanaf18nov2016, met terugwerkende kracht.
Bedrijfscontracten = 100% onbetrouwbaar door bestaan DictatuurNL + AVG + Sleepwet.
Artikel 39 AVG is bijvoorbeeld cruciaal voor Individuen die handelen online.
Natuurlijk persoon heeft recht op transparantie.
Zullen wij dit even in de praktijk brengen?
De NS verhandelt stiekem reisgegevens van NS-abonnementhouders
= AH + (ING) Banken kunnen zien naar welke plaatsen een NS-kaarthouder reist.
= AH heeft oplaadpaal staan in winkel = krijgt dus beloning van NS = klantengegevens NS.
Dit betekent dat er al 3 bedrijven zijn die NS-reisgegevens inzetten tijden de Geheime ICCAmbassade-Lobby,
waar dus wordt gedoogd dat NL een Dictatuur - RNL is.
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Het lichaam - leven - huis van de NS-kaarthouders is dus ALTIJD 100% in
levensgevaar.
NS-persoonsgegevens komen in handen van criminelen,
die observeren - stalken - stelen - moorden - persoonsgegevensfraude uitvoeren.
Willen NS - AH - ING de AVG in de praktijk brengen,
moeten zij dus de NS-kaarthouder vragen:
'Vindt u het goed dat wij aan andere bedrijven uw reisgegevens tonen'.
Het antwoord = nee.
Maar NEE telt niet in DNL-RNL-lobby.

Bestuurders liegen tegen hun eigen personeel + klanten over de inhoud van de ICC-Ambassaelobby.
De Hollanders wordt dus ALTIJD 100% Bespioneerd en heeft helemaal GEEN Privacy.

En dan is er nog iets!
Het VN-folterverdrag = 100% genegeerd tijdens het schrijven van deze AVG.
Burgers mogen zelf niet bepalen 'dat zij helemaal niet geregeistreerd willen worden bij
Bedrijven, als zij een produkt kopen'.

Dus! Er is een zeer ernstig Gezondheidsprobleem
= mensenlichamen moeten zichzelf offeren aan vechten tegen het Obsessieve-gedrag
van Bestuurders in NL.
Die hierover liegen.
= NL heeft 100% Hitler-bureaucratie bepaalt wat wel/niet gezond is voor mens.

Burgers worden GEK & ZIEK gemaakt doordat zij verplicht in de ICT-wereld moeten
handelen.
Zelfs voor het kopen van Melk - Tshirt - Fluitketel.
Wat MOET er nu gebeuren voor behoud van Bedrijfscontracten - Nationaal Inkomen na
1juni2018?

Het volk MOET de 100% waarheid over de ICCrechtzaakNL kennen.
Alle personen tegen wie een ICCrechtzaak is gestart moeten verwijderd worden uit
hun Arbeidscontract.
De Grondwet RepubliekNL moet voor alle burgers worden uitgevoerd;
niet alleen in de Geheime Ambassade-lobby.
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Criminle Rechters + Procureurs-generaal + Defensie commandanten + Politie top
moeten worden
verwijderd uit hun Arbiedsocntract = het zijn moordenaars.
Het Rechtsysteem RepubliekNL moet worden herankerd in het
VNverdrag + Folterverdrag + Mensenrechtenverdragen.
Het nieuwe Arbitrage-rechtsysteem moet worden ingevoerd, internationaal
= Rechtsgeldig doordat IPM DesireeStokkel dit per decreet heeft ingevoerd via
de VN
= bedrijven houden macht over eigen kapitaal.
Alle Klantenkaarten van bedrijven moeten verdwijnen = bescherming van klant tegen
criminelen.
Alle bedrijven moeten aanbieden: 'Bestellen zonder Registreren'.
Alle burgers in NL moeten kunnen aangeven:'Ik wil wel / geen gebruik maken van het
Folterverdrag'.
= artikel 71 AVG
Alle burgers moeten dus het recht hebben zaken met contant geld te betalen.
Dossiers van burgers moeten ZO LEEG MOGELIJK ZIJN.

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal-nh
0238887862 Phonetap

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.
UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:
Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht
om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie Gemeente - Provinvicie te dwingen te stoppen met
organiseren van Moord op Burgers.

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
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afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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