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desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 22 april 2018 om 08:40
Aan: youngstartup@vps-nl.com
Cc: info@banktencate.nl, info@broodfonds.nl, info@zzpcentrum.nl, knaw@knaw.nl, Loket Onderwijsinspectie
<loket@onderwijsinspectie.nl>, h.hanemaaijer@minez.nl, woordvoering@knp.politie.nl, Werkenbij Defensie
<info@werkenbijdefensie.nl>, info@detailhandel.nl, info@ikonderneemhet.nl, info@knb.nl, info@knrm.nl, info@khn.nl,
info@burgemeesters.nl, info@legal.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, m.ruperti@drostenvandevijver.nl,
Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, hay.vertretung@eda.admin.ch, hanenburg@e-court.nl,
hans.van.veenendaal@buijzepers.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, pr@onexim.ru, Press
<press@princes-trust.org.uk>, pressa@sobchakprotivvseh.ru, iac@ieb-ipa.org, Telejato <telejato@libero.it>,
webmaster@africa-union.org, embacuba@xs4all.nl, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, Michael Efler <info@mehr-
demokratie.de>, emb_nl@mfa.gov.ua, pd@un.org, lahaye.amb@mae.etat.lu, nrc@nrc.nl, ooggetuige@nos.nl,
rtlnieuws@rtl.nl, redactie@studenten.net, redactie@luchtvaartnieuws.nl, "Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>,
nieuwsdienst@telegraaf.nl, fox@fox-it.com, Follow the Money <info@ftm.nl>, editor@newstrackindia.com,
editor@cyprus-mail.com, solliciteren@dsw.nl, RIVMnl <info@rivm.nl>, info@diekstravanderlaan.nl, Kees de Vos
<k.devos@cnvvakmensen.nl>

ZZPers, Startups, 
 
Het project Frontdoor van het Ministerie van Defensie = dekmantel moord op Hollanders.
 
https://www.defensie.nl/onderwerpen/innovatie/front 
 
ZZP-ers & bedrijven weten heel goed dat er tegen NL een InternationaalStrafhof-rechtzaak ligt.
 
En, dat deze rechtzaak ook tegen de Defensie-commandanten is, 
nu zij Markrutte  & co - Koning - Criminelerechters - bedrijven - media 
assisteren bij het doden van Nederlanders. 
 
Het feit dat ZZP-ers & Bedrijven niet het fatsoen hebben om mensenlevens te redden,
bewijst zichzelf.
 
Op grond van het Folterverdrag is het absoluut verboden samen te werken met personen
tegen wie een ICCrechtzaak is gestart. 
 
Dit impliceert dat al het Defensie-personeel niet meer met de Top-Commandanten mag
samenwerken. 
 
 
 
Nederland verkeerd in een burgeroorlog 
= Hollanders bouwen systemen om stiekem Hollanders te vernietigen.
 
Als ZZPers & Bedrijven willen samenwerken met Defensie, moeten zij op hun website en in
het openbaar
eisen dat de ICCrechtzaak NL wordt afgesloten:
 

1. Met een Schikking & Schadevergoeding. 
2. De verwijdering van Markrutte - Koning - pesonen tegen wie een ICCrechtzaak ligt uit hun

arbeidscontracten
3. Uitvoering Grondwet RepubliekNL.
4. Verkiezingen De Gekozen MinisterPresident voor het Volk.

 
 
 
 En zet die hersenen eens een keer aan. 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/innovatie/front
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Heel de Wereld weet 'dat Holland een zwak-begaafd Leger heeft'.  
 
 wil je daaraan meewerken!?

 
--  
 
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 - 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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