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Aan: info@banktencate.nl
Cc: ooggetuige@nos.nl, raad@rvdj.nl, rtlnieuws@rtl.nl, receptie@nieuwspoort.nl, contact@anp.nl,
communicatierijk@minaz.nl, pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, mediarelations@klm.com, pers@ah.nl,
info@detailhandel.nl, info@knb.nl, fox@fox-it.com, gert.riphagen@eerstekamer.nl, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, embacuba@xs4all.nl, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, emb.hague@mfa.no, media@imf.org,
iac@ieb-ipa.org, Landespolizei Liechtenstein <info@landespolizei.li>, info@metaalunie.nl, lhv@lhv.nl,
solliciteren@dsw.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl, onderwijs@digiloket.nl, Loket Onderwijsinspectie
<loket@onderwijsinspectie.nl>, info@sleepwet.nl, info@wijzijnproud.nl, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icccpi.int>, contact@aclei.gov.au, Press <press@princes-trust.org.uk>, press@osce.org, webmaster@africa-union.org
Tencatebank, Ambassade, RepubliekNL,
Waar is mijn arbeidscontract MinisterPresident?
Tencate, de grap rond Fun-killings in NL is uitgewerkt.
Journalisten vermoorden meer Onschuldige Burgers in NL dan Artsen doen.
De media is niet langer boven die wet, terwijl Artsen aan Euthenasie-wetgeving moeten
voldoen.
Bedrijfsbesturen maken misbruik van DictatuurNL naast RepubliekNL
Bedrijven komen plotseling met een 5-jaren Arbeidscontract - mogelijk dankzij RepubliekNL maar
'vergeten' aan het personeel uit te leggen 'dat wij ook het Arbitrage-rechtsysteem hebben
= gelijkwaardigheid tussen burgers'.
Bedrijven vergeten ook uit te leggen
'dat in RepubliekNL een ontslag inderdaad Dagelijks kan plaatsvinden,
op voorwaarde dat alle partijen in een Brief overeenkomen dat aan de eisen
van de Grondwet - Nationale wet - VN-verdrag - Mensenrechten zijn voldaan Arbitragerechtbank-prof -.
en wat ik persoonlijk nogal schofterig vindt, is dat Bedrijven die misbruik maken van
Dictatuur NL vergeten
uit te leggen 'dat in RepubliekNL... een ontslagen persoon niet direct zijn / haar Koophuis
hoeft op te eten'.
Dus? De Dictatoren in NL misbruiken het gat tussen Dictatuur NL en RepubliekNL
om van zichzelf een betere Dictator te maken, ten koste van het volk .
Bedrijven in NL
jagen het volk op
liegen over sterkte / zwakte analyses die vanuit de ICC-Ambassade-lobby
worden gemaakt
kunnen zeer eenvoudig via een Vijandige-overname ten gronde worden
gericht.....
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=FX28wCDiuOk.nl.&view=pt&search=sent&th=16112b48989d22a4&siml=16112b48…
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En dat allemaal om Markrutte & co + Koninklijke familie aan de macht te houden?
Om de Rechtspraak de vrijheid te geven Criminele Rechters aan de macht
te houden?
Kortom:
De Hollandse ondernemer is een Ploert, te achterlijk om zijn of haar persoonlijke
ondergang
te voorkomen.
Zelfs de EU begint te Kraaien: 'Er is veel Nep-nieuws in NL'.
Het tijdperk waarin Media-makers méér Mensen ongehinderd mogen vernietigen
.... dan Artsen mensen euthenasie geven, is over.
Vrijheid tot Moord voor bepaalde beroepsgroepen in NL, is voorbij.
-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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