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1 bericht
desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
16 januari 2018 om 09:56
Aan: info@banktencate.nl
Cc: communicatierijk@minaz.nl, info@dnb.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, emb.hague@mfa.no, emb.lahaya@maec.es,
embajada@embajada-ecuador.ru, armeewaffen@vtg.admin.ch, contact@anp.nl, CONTACT@theblacksea.eu,
contact@aclei.gov.au, contact@student.be, Contact <contact@business-humanrights.org>, redactie@studenten.net,
redactie@buitenhoftv.nl, ooggetuige@nos.nl, j.scherphuis@hetnet.nl, fox@fox-it.com, Ecrime@politie.nl,
woordvoering@knp.politie.nl, Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, werkgeverslijn@awvn.nl, info@njr.nl,
info@wijzijnproud.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>, info@sleepwet.nl, "Redactie NU.nl"
<redactie@nu.nl>, visa_leg@iranianembassy.nl, Media <media@aclu.org>, media@imf.org, media@globalwitness.org,
Media@taxjustice.net, Kofi Annan <media@kofiannanfoundation.org>, Korea <korea@korea-dpr.com>,
koreanembassynl@mofa.go.kr, webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl, info@burgemeesters.nl,
info@wethoudersvereniging.nl, raad@rvdj.nl, pr@onexim.ru, press@google.com, press@theoceancleanup.com,
info@energie-nederland.nl
Tencatebank, DictatorMarkrutte, RepubliekNL, Ambassades,
Tencatebank, gaat u naar de Nieuwjaarsreceptie van Koning WA?
Tot nu toe heb ik de Tencatebank 'altijd de handen boven het hoofd gehouden';
DBN organiseert Moord op Indivivuele Hollanders in NL, samen met Criminele Rechters - Koning Parlement ...
Fairtrade-banken - AFM - Kieviet - Nijenrode & co - overigen 'hebben vrolijk de crisis in nl
georganiseerd... en liegen in 2018 over DictatuurNL naast RepubliekNL in de Ambassade-lobby
rond het ICC - Superrijken.
Holland heeft dus helemaal géén Fairtrade-banken meer!
Wij
hebben ook geen Fairtrade-economie meer, nu de Bestuurders binnen de NEP-Fairtrade
in NL...'gezellig Criminele rechters - Politici - Koning assisteren bij het doden van mensen',
met medewerking van Korpspleider Politie & Commandanten Defensie.
Tja... en Konining Maxima helpt VN-baas Guterres bij het rijker maken van de Supperrijken
vooral in het buitenland - en bij het Rechtenlozer maken van het NL-volk.
Hieraan werken de gasten van de Nieuwjaarsreceptie 2018 mee.

VN-baas Guterres mag van NL aan de macht blijven, omdat Koning Maxima aan de macht
moet blijven als dekmantel voor Moord door Koninklijke familie ... en ICC-president Sivlia de
Gurmendi.
Terwijl buitenlandse banken - die in het kader van BREXIT onderhandelen met NL de RepubliekNL willen, nu IK heb geregeld dat RepubliekNL heeft:
Eenvoudig toepasbaar & goedkopere Arbitragerechtbank met verplichte
Probleemoplossing voor ALLE betrokken partijen voor Conflict-beëindiging
Deze Arbitrage-rechtbank is verplicht in ELK VN-land; dus alle conflicten
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worden klein & goedkoper gehouden op national grondgebied;
ook in de Zaken-wereld.
De Compartium = Universele Wereldmunt, het betaal middel voor alle VN-landen...
ter vervanging van alle Valuta & Crypto's .
Echte macht voor Holland in de EU + VN.
EU-Future-proof-treaty is DE oplossing tegen BREXIT = alle EU-landen 50% zelfstandig dankzij
Nationaal Protocol + 50% EU-wetgeving.
Minder criminaliteit, doordat Criminelen - Machthebbers in het buitenland...
Nederland minder kunnen chanteren.
Betere kwaliteit Onderwijs in NL = Docenten zijn zwak-begaafd =
zij worden al vanaf 2006 uitgelachen door buitenlanders die NL echt kennen.
2018 = Jaar van de nieuwe Banken-crisis.
VN-baas Guterres leeft uitsluitend voor de Noden van de Superrijken in de USA ... en zo.
USA geeft hem het vaakst 'wat hij wil'.
Hollywood-sterren regelen Dekmantel voor zijn prive-UNSG-moorden ...
via Criminele rechters - Konining Maxima - Massamoordenaar HalbeZijlstra - Multinationals Banken.
In de media worden de Onzin-verhalen over Sancties tegen landen... door Politici & Bestuurders
als dekmantel misbruikt.
Holland moet erop rekenen dat Wallstreet onze economie opnieuw Onderuit haalt.
Wat een simpel klusje is... nu Dictatuur NL en RepubliekNL naast elkaar bestaan.
IK heb met reden het Arbeidscontract van UNSG guterres overgenomen op 1jan2018.
IK ben volgens de Letter van de wet de enige die Echt Recht heeft op het
Arbeidscontract UNSG.
Binnen de Ambassade-lobby.... is dit al aanvaardt.
Mijn inbreng in de gang van zaken rond de Verkiezingen Rusland 'is behoorlijk groot'.
Ik duw de RU-economie in de richting van
'EU-Future-proof-treaty & Arbitration-courtsystem in de Constituttion RepublicNL'.
Kapitalistisch Dictatoren Madam Koningin Maxima heeft in Rusland geen macht.
Ik heb zo de pest aan dit Klerewijf.
Zij heeft niet eens het fatsoen om de Moord op de 12-jarige AnnasAouragh
rechtvaardig en juridisch correct te behandelen.
Haar persoonlijke corruptie met Duinrell-bestuur en ICCpresident uit Argentina
is belangrijker dan de onnodige wreede dood van een 12-jarig kind.
In Japan heeft Maxima ook geen macht.
Ik heb Glimlach-macht in Japan.
50% van wat ik wil, krijg ik... behalve in relatie tot Rusland = daar heb ik heel veel meer bouwmacht.
Iran:
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Stilte-macht = Iraniers worden stiller en voelen een nieuw Denk-& Gedragpatroon voor het Iran-volk.
China:
Het leger van China, helpt mij als het nodig is.
Trapt Dictator Korpsleider ErikAkerboom + 4 Commandanten Defensie zonder pardon opzij.
USA:
Daar heb ik FBI-politiemacht + Onderwijs macht is in de maak. Gericht op het verminderen van
criminaliteit.
De FBI kan mij geen Profiler geven - voor assistentie tijdens mijn USAjob -; niemand is Social
Intelligenter dan ik ben.
In de USA hebben Hollywood-sterren het moeilijk met mij; zij zien hun Vriendjes in het Wittehuis
vervallen.
Zij zijn bang dat zij niet rijk kunnen blijven.
VN-baas Guterres en zijn Portugese collega's in Hoge Politieke Arbeidscontracten helpen
Hollywoodsterren graag
'de Echte Belangrijke Rijken te vriend te houden'.
Wat nu?
Hoelanger Onze Moordende Koninklijke Familie aan de macht blijft,
hoe groter de kans dat USA-banken toch weer een Diep gat slaan in de NL-economie.
Die helemaal niet zo sterk is al in de media staat, doordat het volk 'de salarisverhoging niet
voelt
= hogere vaste lasten'. Bovendien worden in Dictatuur NL de Arbeidskosten Hoog &
Ingewikkeld gehouden.
RepubliekNL heeft al geregeld ter vereenvoudiging van de financiële wereld NL:
'Elk Individu kan elke dag ontslagen worden, op voorwaarde dat Elk Individu standaard
een Vast Arbeidscontract met goede CAO-voorwaarden krijgt +
Koophuis hoeft niet direct te worden opgegeten bij ontslag'.
Alle Uitkeringen zijn samengevoegd in Basisinkomen-body +
eenduidig Toeslagen-systeem bij een Gemeente-belasting-loket.
Waar ook de Studie wordt afgestemd op de lokale Arbeidsmarkt.
Opruim-macht voor het Lokale Volk = slechtfunctionerende Politicus & Bestuurder
uit arbeidscontract + goed functionerend persoon in Arbeidscontract stemmen.
In USA bestaat hiervoor de Recall-bill.
In de Ambassade-lobby wordt in het buitenland die systeem al gebouwd.
Terwijl in Holland de Moordende Politici - Koning - Bestuurders in de Media....
DictatuurNL draaiende willen houden.
In Holland, zijn het de Elitemoordenaars tegen wie een ICCrechtzaak ligt
die Stiekem de RepubliekNL willen invoeren binnen het systeem DictatuurNL.
Dan kunnen de Moordenaars in hun luxe Arbeidscontract blijven....
Dus is Holland 'Rechtenloos en kan elke buitenlander krijgen wat hij of zij hebben wil
in NL,
zonder persoonlijk pijn te lijden'.
Nederland bestaat niet meer in het Zaken-leven op Aarde.
Tencatebank = vermogensbank, geen Fairtrade & eco bank.
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Triodosbank & ASNbank zijn formeel Fairtrade-bank, maar in de Lobby zijn zij dit allang niet
meer.
Zeker niet nu Dictator Halbe Zijlsltra binnen de VN niet meer kan schreeuwen:
'Dankzij mij heeft NL nu meer macht binnen de VN'.
Dankzij Nederland in de VN-veiligheidsraad... heeft Holland heel veel minder macht.
Elk persoon die samenwerkt met Politici- Koning / Koningin / mr Pietervanvollenhoven Bestuurders tegen wie
een ICCrechtzaak ligt, is Medeplichtig aan het Organiseren van Moord op Nederlanders.
Het feit dat Holland... weigert de Grondwet - VNverdrag - Folterverdrag Mensenrechtenverdragen
toe te passen - voor behoud van Nederland - geeft het buitenland 100% Juridische macht over
NL.
Tenzij ik blijf leven... en in de Ambassade-lobby .... aan de macht blijf.
Wat gaat Tencatebank doen?
Jullie gaan regelen dat ik NU het Arbeidscontract InterimMinisterPresident krijg,
zodat Holland een Rechtstaat is... die de Macht over eigen Geld & Wet behoudt.

Wat ga ik doen?
Ik gebruik het Folteverdrag om NL op te schonen, te beginnen bij Media-makers
die actief Politici & co assisteren bij het organiseren van Moord op Nederlanders via
Criminele rechters.
Vooral NOS - NPO in hun rol als Staatsmedia... gaan er nu uit.
Ook gebruik ik het Folteverdrag tegen Individuele Politici, die niet gewend zijn om Persoonlijk
Juridische Verantwoordelijkheid
te leveren voor de kwaliteit van hun werk.
Kortom: Ik breek DictatuurNL in het Openbaar af, terwijl criminelen observeren.
Mijn Rechtspositie bewijst dat de Nederlander 'te achterlijk is om zijn / haar eigen
nationaal grondgebied te beschermentegen vijandige overnames door het buitenland'.
Intelligente Bestuurders hadden op 18november2016 per direct het Arbeidscontract
InterimMinisterPresident
voor mij opgeëisd bij het MinAZ. Om zichzelf & Holland als machtsfactor op de kaart
te houden.

Tencate, ga mijn Arbeidscontract IPM halen bij Dictator Markrutte.
'Toon intelligentie'; bow eens wat Zelf-respect & Eigen-effectiviteit in het Zaken-leven.
Deze email publiceer ik op www.republiek-nederland-18nov2016.com
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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/
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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