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desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>

Nieuwsuur / NOS / BarbaraBaarsma assisteren KLM - Markrutte - bij Doden
burgers met 5jarenArbeidscontract KLM als dekmantel 
1 bericht

desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 20 januari 2018 om 13:20
Aan: joop.hofland@unie.nl
Cc: redactie@luchtvaartnieuws.nl, secretariaat@vnconline.nl, info@transport-online.nl,
persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl, communicatierijk@minaz.nl, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, pr@onexim.ru,
ambassade.monaco@skynet.be, webmaster@africa-union.org, embacuba@xs4all.nl, embassy.thehague@mfa.gov.tr,
Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, emb_nl@mfa.gov.ua, emb.hague@mfa.no, emb.lahaya@maec.es,
thehague@tamseel-ecs.gov.eg, tour@president.go.kr, Korea <korea@korea-dpr.com>, visa_leg@iranianembassy.nl,
persvoorlichting@vc.fnv.nl, iac@ieb-ipa.org, pd@un.org, secretariaat@vissersbond.nl, rtlnieuws@rtl.nl,
k.devos@cnvvakmensen.nl, infocentre@eurocontrol.int, bob@vhkp.nl, info@raadslid.nu, B.E.Baarsma@uva.nl,
info@tln.nl, info@detailhandel.nl, pers@ah.nl, legal@asml.com, media-nl@shell.com, Provincie Noord Holland
<post@noord-holland.nl>

KLM, MinAZ,  Ambassades, RepubliekNL, 

 NOS - Nieuwsuur = fascistische media die uitsluitend personen steunt  
die Markrutte & Koning WA assisteren bij het Doden van Burgers in NL. 

Journalisten hebben meer Vrijheid tot Moord dan Artsen hebben;
media-makers worden door Parlement- Koning - Criminele Rechters- beloond voor
hun partijdigheid. 

NL is volgens de letter van de Wet een Dictatuur per 2juni2014 

= ICCrechtzaak tegen NL uitgebreid met ICC-rechtzaak tegen KoningWA, 
omdat Koning bewijst dat hij wegiert de Rechtstaat te waarborgen voor alle burgers in NL.
Koning WA leeft alleen voor burgers die hem en zijn vriendjes assisteren bij het Stiekem Doden
van mensen. 

 NL is een Republiek per 18nov2016, geregeld via Ambassades & VN. 

Alle correspondentie staat op mijn websites. 

 KLM - Albertheijn - Shell - Bedrijfsbesturen - Vakbonden - SER - VNONCW -
Belangengroepen
kennen deze situatie - DicatuurNL - allemaal. 

Sterker nog , zij bouwen er moedwillig aan mee.   Alle bestuurders van NL assisteren Markrutte
& Koning
bij het stiekem doden van mensen in NL. 

Criminele weten dit. 

Om dit proces te stoppen ben ik tegen veel personen van deze Moordenaarsclub een
ICCrechtzaak gestart. 

Ook tegen NOS - BarbaraBaarsma - Bestuurders; zij zijn oorlogsmisdadigers die voor behoud
van hun persoonlijke 
Vrijheid tot Moord... meebouwen aan DictatuurNL. 

Nu is RepubliekNL een rechtsfeit in de ICC-ambassade-lobby; terroristen weten dit...en
verwachten dat ik deze vorm
van corruptie - machtsmisbruik - moord stop. 
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NL is een Republiek per 18nov2016, met nieuwe Republiek-wetten, die nieuw Arbeidsrecht
regelen.
Deze wetten zijn per decreet ingevoerd via de ICC-ambassadelobby bij de VN = wetten zijn
rechtsgeldig. 

Republiekwetten regelen een nieuwe vorm van Arbeidsrecht 

Iedereen krijgt 3 maanden Proeftijd .  

Na 3 maanden Proeftijd  heb je een Vast   contract voor Onbepaalde tijd .

 Je kan wel per direct ontslagen worden, maar dit Ontslag moet in een verplichte Brief
worden vastgelegd en moet aan voorwaarden voldoen.

Er is een Arbitrage-rechtsysteem - internationaal - waar alle Partijen in een Conflict
verplicht een Probleem-oplossing voor
Conflict-beëindiging moeten inleveren bij de Arbitrage-rechter.

Ontslag kan dus geen treiter-spel zijn!

En nu komt!  

En ik ben woedend op Bestuurders die deze nieuwe Wetgeving 
- die al is geImplementeerd bij Ambassades -    verzwijgen voor hun personeel:

In RepubliekNL kan iedereen dagelijks worden ontslagen - mits aan voorwaarden is
voldaan -,
maar een Werkloze hoeft zijn of haar KOOPHUIS niet direct op te eten!

Voor het volk is er dus WEL een stuk RUST ingebouwd; deze RUST die RepubliekNL geeft

wordt door Media / Werkgevers achtergehouden = DictatuurNL uitbouwen, tenkoste van
het Volk. 

BarbaraBaarsma = moordenaar, die willens & wetens het lagere personeel opzet tegen
Bestuurders,
voor behoud van haar zeer luxe arbeidscontract. 

Binnen de Ambassade-lobby staat zij dus bekend als Oorlogsmisdadiger!

 

 

--  

DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
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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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