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Fwd: Koprleider Politie ErikAkerboom krijgt baan op Crimea van Putin
1 bericht
desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
19 januari 2018 om 09:28
Aan: werkgeverslijn@awvn.nl
Cc: Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>,
communicatierijk@minaz.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl,
gert.riphagen@eerstekamer.nl, h.hanemaaijer@minez.nl, embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
emb.hague@mfa.no, emb_nl@mfa.gov.ua, embassy.thehague@mfa.gov.tr, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>,
info@detailhandel.nl, secretariaat@vissersbond.nl, service@milieudefensie.nl, info@nvsa.nl, solliciteren@dsw.nl,
sp@tweedekamer.nl, pers@acm.nl, klachtencoordinator@afm.nl, pers@fvd.nl, pers@ah.nl, legal@asml.com,
ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl, receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, webmaster@indianembassy.nl,
webmaster@africa-union.org, j.scherphuis@hetnet.nl, Press <press@princes-trust.org.uk>, Department of Jobs
Enterprise and Innovation DJEI <press.office@djei.ie>, contact@aclei.gov.au, contact@student.be,
redactie@studenten.net, redactie@buitenhoftv.nl, "Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>, redactia@nineoclock.ro,
redactie@passendonderwijs.nl, CONTACT@theblacksea.eu, contact@anp.nl, Contact <contact@businesshumanrights.org>, info@sleepwet.nl, info@wijzijnproud.nl, info@ottawapolice.ca, info@banktencate.nl, Landespolizei
Liechtenstein <info@landespolizei.li>, ambassade.monaco@skynet.be
Employers-organization AWVN = fascist who wants DictatorshipNL.
They want to murder people in coöperation with parliament - king - corrupt Judiciary NL.

Ambassades, MinAZ, RepubliekNL,
AWVN is een Criminele Organisatie die burgers in NL foltert - doodt
in samenwerking met parlement - koning - rechtspraak... Politie - Defensie ...
en niet van plan is heirmee te stoppen.
Zij bouwen dictatuurNL, negeren al hun wettelijke plichten.
Weigeren de ICC-Ambassadelobby RepubliekNL formeel te erkennen.
Het zijn fascisten & massamoordenaars die misbruik maken van Criminele Rechters.

---------- Doorgestuurd bericht ---------Van: Werkgeverslijn <Werkgeverslijn@awvn.nl>
Datum: 19 januari 2018 om 08:36
Onderwerp: RE: Koprleider Politie ErikAkerboom krijgt baan op Crimea van Putin
Aan: desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>

Goedemorgen,

Graag het e-mailadres werkgeverslijn@awvn.nl uit uw verzendlijst verwijderen. Alvast bedankt.

Vriendelijke groet,

Medewerker Werkgeverslijn
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070 8508605 / werkgeverslijn@awvn.nl
awvn.nl / twitter/AWVN / linkedin/AWVN / youtube/AWVN

Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Van: desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR [mailto:d.e.stokkel@gmail.com]

Tencatebank, Putin, Parlement, RepubliekNL, Ambassades,

Tencatebank,

Korpsleider ErikAkerboom heeft 2 keuzes:
1. ICCcel voor bedenken - organiseren - uitvoeren van Organiseren Moord op Burgers in NL
2. Hij wordt Hoofd Politie Crimea, onder de Kremlin - en Mijzelf -.

Wat gebeurt hier?

Korpsleider Politie ErikAkerboom is tegen het NL-volk.
Hij negeert AL zijn wettelijke plichten; wil GEEN Nationale Veiligheid voor NL.

Kiest openlijk partij voor Fascisten - Massamoordenaars in het parlement - Koningshuis RechtspraakThe hageusecuritydelta-lobby.

Terwijl hij WEET dat criminelen mij observeren - af en toe laten weten Hoe intelligent zij zijn en
wachten op de transformatie van DictatuurNL in RepubliekNL.

Terwijl hij WEET dat Ambassades vluchtelingen & criminelen naar NL toesturen 'nu NL paradijs
voor criminelen is'.

2018: EU treitert Holland.
van mensenrechten.

NL = fascistisch land dat andere landen de les wil lezen op gebied

Akerboom heeft van mij de Opdracht gekregen om het NL-volk te beschermen tegen
DictatuurNL,
wat hij weigert.
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Russisch communicatie-lesje:
Door Korpsleider Politie Erik Akerboom in de Crimea - onder de Kremlin - te stationeren,
worden er veel problemen opgelost:

De hele wereld weet al dat Akerboom een monster is, die burgers kapot maakt.... voor
politieke vriendjes.

IK heb inmiddels veel macht bij Politie-korpsen in het buitenland.

Akerboom is met een typisch Nederlands gebruik bezig momenteel:
Aan de macht blijven als massa-moordenaar voor de vernietiging van de Hollander en in
het
buitenland zoeken naar een nieuwe Goede Baan - ongestraft wegkomen uit de
ICCrechtzaakNL -.

Putin-filosofie:
'Zo'n etter moet je in het publiek te werk stellen,
dus gaat Korpsleider Politie Akerboom naar Ukraine - Crimea.... om daar 'Orde op zaken
te stellen'. '

Stokkel heeft Ukraine UNPD mr DmitriDovgopoly aan het werk gezet door te eisen dat hij
UNSG guterres
uit zijn arbeidscontract zet per 1jan2018.
Stokkel is Ukraine aan het opschonen vanuit DictatuurNL.

Kremlin gaat hierin mee... en schoont Ukraine ook op m.b.v. 'Akerboom op locatie'.

Werkt deze oplossing?
Ja, Stokkel is al IPM in Holland, de geest is uit de fles.
Stokkel heeft macht in heel Rusland.
Stokkel heeft macht bij buitenlandse Politie-korpsen, die niet allemaal het EU-treiteren
van NL uitvoeren.

Stokkel heeft reuzen-macht in het Wittehuis. Eigenlijk is een FBI-agent nu de Echte
President van de USA.
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Probleem:
Blijft NL nog veel langer aan Fascistisch land met zoewel DictatuurNL als RepubliekNL,
gaat veel handel verloren.... neemt de criminaliteit toe.... en wordt het volk
waanzinniger.

Wordt Stokkel gedwongen te blijven vechten tegen DictatuurNL.... zet zij Akerboom wel in
de ICCcel.

Politie is gedwongen te gaan werken VOOR het NL-volk
Ook als NOS - NPO staatstv fascistisch blijven.

Banken financieren momenteel Groei van Fascisme in NL; niet de Gezonde Economie.

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

'De cao als strategisch wapen'
Bereid u tijdig en terdege voor op de komende cao-onderhandelingen: leergang arbeidsvoorwaarden.
In zes bijeenkomsten nemen we u mee langs twaalf strategische cao-onderwerpen zijn gestart met ‘Het nieuwe
beoordelen’ (2-2) en hun medewerkers eigenaarschap en regie geven (16-2).

Op al onze offertes, opdrachten, diensten en adviezen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing

-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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