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Datum:Fri, 28 Apr 2017 08:40:51 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:info@khn.nl, info@detailhandel.nl, pers@acm.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl,

info@burgemeesters.nl, woordvoering@knp.politie.nl, communicatie@politieacademie.nl,

ibb@politiebond.nl, alg.secretaris@marechausseecontact.nl,

info@marechausseevereniging.nl, klantenservice@beslist.nl, contact@fashionchick.nl,

press@theoceancleanup.com, M.vantPadBosch@Natuurmonumenten.nl,

info@thuisbezorgd.nl, info@veb.net, secretariaat@veuo.nl, juridisch@thuiswinkel.org,

webredactie@juridischloket.nl, info@tql.nl, info@vvvameland.nl, info@anvr.nl,

j.begijn@terneuzen.nl, info@njr.nl, redactie@studenten.net, persinfo@heineken.nl,

pers@ah.nl, DSW Zorgverzekeraar <info@dsw.nl>, consumenten@kifid.nl,

klachtencoordinator@afm.nl, info@DNB.nl, info@banktencate.nl, fsb@fsb.ru,

washington.field@ic.fbi.gov, pm@pm.gov.pt, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,

ferpinto@ferpinto.pt, meldpunt@igz.nl, valse-email@fraudehelpdesk.nl, info@nvvk.eu,

info@knb.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, bureau@nationaleombudsman.nl,

scherrenburg@vnoncw-mkb.nl, persvoorlichting@vc.fnv.nl, contact@tccb.gov.tr,

nlemb@mofa.gov.sa, Stichtingvliegrampmh17@gmail.com,

info@windesheimflevoland.nl, info@ncoi.nl, info@zeehaven.nl, persdienst@cbs.nl,

chinaemb_nl@mfa.gov.cn, hadgen@had.gov.hk, corteidh@corteidh.or.cr,

hello@scottishhumanrights.com, ceu@gov.scot, info@socialentrepreneurs.ie,

press.office@djei.ie, mayor@london.gov.uk, press@princes-trust.org.uk,

post@pst.politiet.no, kapo@kapo.ee, armeewaffen@vtg.admin.ch, telejato@libero.it,

boc@pm.gov.tn, thehague@tamseel-ecs.gov.eg, emb.angola.nl@gmail.com,

austemb_thehague@dfat.gov.au, den-haag-ob@bmeia.gv.at, k.vaneerde@minocw.nl,

Stichting leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>, webmaster@indianembassy.nl,

info@vanderlande.com, DSW Zorgverzekeraar <info@dsw.nl>, trackgsr@minvenj.nl,

afmp@afmp.nl, persvoorlichting@vc.fnv.nl, n.abelskamp@cnv.nl, info@vvd.nl,

cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, sp@tweedekamer.nl, receptie@groenlinks.nl,

info@d66.nl, pers@fvd.nl, meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl,

info@pensioenfederatie.nl, info@banktencate.nl, investor.relations@philips.com,

info@onderwijsadvies.nl, info@defensiebond.nl, info@aob.nl, redactie@tweakers.net,

info@pvda.nl

Verzekeraars - Rechtspraak - Burgemeesters - Politie - Republiek ondernemers

Aandeelhouders die problemen hebben met het bedrijf waarin zij investeren,

zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmaken van Jurisprudentie.

Aandeelhouders - ander betrokken personen, zoals personeel -

kunnen sinds 18nov2016

naar de Arbitrage-rechtbank van Republiek NL.

De Grondwet Republiek NL regelt dit.

Republiekswetten regelen referendum-recht; ook binnen organisaties.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

En met het NOCAR-aandeel dat nu bestaat... kunnen Aandeelhouders

 'het tempo voor zaken doen reguleren'.

Doe dat dan ook!

Het komt er dus op neer dat de Klaagzangen over Topinkomens

in stand worden gehouden voor het bestaan van het  Klaaggezang zelf... 
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Het enige wat Aandeelhouders hoeven te doen is bewijzen dat

ik via UNSG Guterres Ambassade Portugal geregeld heb dat het 100% Criminele

parlement - moordende Koning    zijn uitgeschakeld,

en dat NL een Republiek is.

Aandeelhouders eisen dat Topbestuurders bewijzen dat zij het VN-Verdrag -

Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen uitvoeren.... en een Probleem-oplossing

voor conflict-beëindiging presenteren bij de Arbitrage-rechtbank.

Deze gang van juridische gang bestond ook al in het Koninkrijk, maar was

heel veel ingewikkelder te bouwen voor een rechtzaak....

Republiek NL is een Galaxy-kado; gebruik deze Evolutie van Sociale Intelligentie

dan ook.

STOP met Zielig doen!

En maak jurisprudentie aan.

With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter van de wet ben ik InterimMinisterPresident van Nederland

sinds 18november2016.

Ik bewijs dat de Rechtspraak  - Parlement - Koningshuis gezamenlijk

burgers folteren - doden.

Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL ingevoerd.

Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident niet met geweld op,

nu ik geen burgeroorlog in EU wil.

Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement & Lobby steunen criminelen.

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet - Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html
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http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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