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Aan: communicatierijk@minaz.nl
Cc: info@banktencate.nl, info@sleepwet.nl, info@diekstravanderlaan.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@legal.nl,
info@karimaachboun.nl, info@knb.nl, info@khn.nl, Info <info@anvr.nl>, info@anbo.nl, info@njr.nl, info@detailhandel.nl,
secretariaat@vissersbond.nl, secretaris@vlieghinder.nl, service@milieudefensie.nl, secretariaat@vnconline.nl,
redactie@studenten.net, redactie@luchtvaartnieuws.nl, redactie@zandvoortsecourant.nl, redactie@passendonderwijs.nl,
"Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>, j.jongeling@rathenau.nl, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, solliciteren@dsw.nl,
fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, fox@fox-it.com, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru,
pr@onexim.ru, Press <press@princes-trust.org.uk>, pd@un.org, Department of Jobs Enterprise and Innovation DJEI
<press.office@djei.ie>, Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, Ecrime@politie.nl, embacuba@xs4all.nl,
Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, emb.hague@mfa.no, hay.vertretung@eda.admin.ch, Telejato <telejato@libero.it>,
Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, iac@ieb-ipa.org, klantenservice@beslist.nl, Klantenservice Boompsychologie
<klantenservice@boompsychologie.nl>, info@driessenstoffen.nl, webmaster@africa-union.org, contact@aclei.gov.au,
Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, brianwolfepi@wolfesinvestigations.com, bruxelas@mne.pt, press@google.com,
travel@andrerieu.com, perscontacten@huurcommissie.nl, Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>,
info@mendelcollege.nl
DictatorMarkrutte, Embassy, RepubliekNL,
DictatorMarkrutte,
Ik - InterimMinisterPresident van Nederland - bepaal:
Organisaties zijn NIET verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen
voor controle op de uitvoering van de AVG - privacywetgeving.
Het merendeel van deze nieuwe NEP functionarissen zal lid zijn van de Criminele lobby
ICC - Thehaguesecuritydelta - VN - EU.
Er ligt een InternationaalStrafhof-rechtzaak tegen deze lobbyisten en NEPveiligheidsfunctionarissen / ondernemers.
Als IPM van NL eis ik:
Er moet een formele Opleiding Functionaris Gegevensbescherming komen.
Met een officieel geregistreerd Diploma bij DUO-groep.
Er komt een Register waarin deze FG-ondernemers staan geregistreerd, vergelijkbaar met het
BIG-register.
Er komt een Geschillencommissie voor het beoordelen van het werk van deze FG-ondernemers,
waar het Arbitragerecht-systeem wordt uitgevoerd
= Elke partij is verplicht een Probleem-oplossing voor Conflict-beëindiging in te leveren bij
de Geschillencommissie/ Rechtbank.
Het bestuur van de Authoriteit Persoonsgegevens bestaat uit personen tegen wie een
ICCrechtzaak
is gestart omdat wij willens & wetens meewerken aan het Organiseren van Moord op Burgers
via corruptie tussen Rechtspraak - Parlement - Koning - Lobby - ICC.
= Bestuursleden van het AP moeten de RepubliekNL 100% erkennen en uitvoeren.
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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 - Provincie 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/
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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