
-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Re: graag info@pcob.nl uit uw mailingslijst verwijderen

Datum:Thu, 28 Jan 2016 16:58:52 +0100

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

Aan:Bianca Hutten <Bianca.Hutten@pcob.nl>

PCOB,

U bewijst dat u weigert de Grondwet & Mensenrechtenverdragen toe te passen.

En dat u politici helpt bij corruptie, folteren & moord.

DesireeStokkel

Op 28-1-2016 om 15:13 schreef Bianca Hutten:

 

 

Met vriendelijke groet,

Bianca Hutten

Bezoekadres
Zuiderzeelaan 19, 8017 JV

Zwolle

Postadres Postbus 1238, 8001 BE Zwolle

Telefoon 038 422 55 88

E-mail Bianca.Hutten@pcob.nl

Website www.pcob.nl

 

 

 

-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Minder Banken - Pensioencrisis Fwd: Burger heeft OPRUIM-macht met Grondwet Republiek NL Fwd: Speciaal Onderwijs Fwd: Student = Fairtrade & Eko

onderwijs

Datum:Thu, 28 Jan 2016 13:38:49 +0100

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

Aan:info@anbo.nl, info@DNB.nl, info@pcob.nl, carla.jansen.lammers@gmail.com, info@pensioenfederatie.nl, infocon@euronet.nl, ambassaden.haag@gov.se,

embassy.haag@mfa.ee, embassy.thehague@mfa.gov.tr, embolned@embassyofbolivia.nl, emb.angola.nl@gmail.com, emb.hague@mzv.sk,

emb_nl@mfa.gov.ua, emb.lahaya@maec.es, embassy.hague@mfa.rs, embassy.netherlands@mfa.gov.lv, Embassy.Hague@mfa.bg, embacuba@xs4all.nl,

embajada@embacr.nl, emb.hague@mfa.no, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, ambassade.monaco@skynet.be, thehague@diplobel.fed.be,

embassy.malawi@skynet.be, foreign.legalization@mfa.gov.eg, gremb.hag@mfa.gr, mae@diplomatie.gov.tn, hay.vertretung@eda.admin.ch, den-haag-

ob@bmeia.gv.at, sanomat.haa@formin.fi, haaamb@um.dk, info@banktencate.nl, centromessaggi@governo.it, pm@pm.gov.pt, fsb@fsb.ru,

pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch

Anbo, DNB, PCOB, Pensioenfederatie, Ambassades,  DmitriMedvedev

Er komt een Nieuwe Grondwet Republiek NL.

Ambassades & Presidenten zijn mijn Grondwet nu aan het verwerken.

Ik geef Individuele Burgers veel meer macht = Opruim-macht.

Hierdoor is de Bankencrisis of Pensioencrisis in de toekomst veel kleiner.

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

/president.nl.desireestokkel.bank.pensioencrises.minder.grondwet.republiek.nederland.arbitragerechtbank.29jan2016.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/zakenparlement-democratie-2016-republiek-nl.html

www.desireestokkel-nl.net voor meer bewijs en uitleg.

DesireeStokkel

_____________________________________________________________________________________________________

Verkeersslachtoffers,  Groningen, MH17,  Rechtspraak, Nationale Ombudsman, LIEC-limburg, CCV,  ICC,

https://www.youtube.com/watch?v=2k7kbkfLmi4

De Individuele Burger krijgt OPRUIM-macht binnen MinVenJ, MInAz 

ten tijde van criminaliteit in zijn / haar prive & - bedrijfsleven.

Grondwet Republiek NL maakt het mogelijk voor de burger om alle Ambtenaren te dwingen

de Grondwet- VN-verdrag & Mensenrechtenverdragen toe te passen.

Dit betekent dat het Individu de partij - politieke machtspelletjes die Burgers rechtenloos maken,

 kan verwijderen uit het Ministerie.

Ook is de Gekozen MinisterPresident voornamelijk verantwoordelijk voor het

juridisch correct toepassen van de Grondwet, VN-verdragen & Mensenrechten.

Ook in allerlei Onderzoekscommissies

Het Individu dat geconfronteerd wordt met Crime in Priveleven, Bedrijf , op Stadhuis,

bij Politie e.a.  moet & kan eisen dat de betreffende organisatie SCHRIFTELIJK bewijst

dat zij in het dossier wel de Grondwet, VN-verdrag & Mensenrechtenverdragen toepassen.

Resultaat: rechtsfeiten kunnen minder eenvoudig worden vervalst voor Partij-politiek.

Ook als een onderzoek 1 jaar of langer duurt, blijven de Fundamentele rechten voor de Benadeeld Persoon overeind.

De burger kan zij sabotage van Organisaties naar de Arbitrage-rechtbank om te eisen

dat de fundamentele Rechten gewaarborgd blijven.
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Helpt dit niet - OM, Politie blijven zooitje produceren - kan de Burger naar de Ministeries toe.

Daar heeft dan de Minister - Staatssecretaris - Rijksambtenaar te bewijzen dat zij wel de Grondwet toepassen.

Opnieuw kan de Individuele burger naar de Arbitrage-rechtbank als Ministeries weigeren

te bewijzen dat zij juridisch correct werken en zullen blijven opereren in het dossier.

De Gekozen Minister President kan ook nog worden ingeschakeld - voor herstel van

Grondrechten - VN-rechten - Mensenrechten in dossier Individu -... en worden uitgeschakeld

bij de Grondwet-rechtbank zodra hij / zij liever dictator is ...  en liever crime aanmaakt.

Kortom:

Binnen 2 jaar na ratificatie Grondwet Republiek NL is NL weer een Rechtstaat,

met Soevereiniteit en Evolutie van Intelligentie bij Burger... en Overheid.

'

Er komen miljarden euro's vrij uit het Stoppen van Treiteren van Burger,

welke worden geinvesteerd in probleem-oplossing in kleine stroomschema s & veel

kortere communicatielijnen.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/zakenparlement-2016.html

Desireestokkel

Speciaal Onderwijs,

Wat voor reguliere studenten geldt, geldt ook voor Ouders, Verzorgers, Studenten in het Speciaal Onderwijs.

De Nieuwe Grondwet Republiek Nederland geen de burger Kwaliteits - & Opruimmacht.

Studenten,

https://www.youtube.com/watch?v=bwybrDP3i7c&feature=youtu.be

Studenten aan HBO - Universiteit - Onderwijsinstellingen krijgen via de Grondwet Republiek NL de macht om Fairtrade & Eko onderwijs te eisen.  Macht om de

nutteloosheid, psychoses van de professor te verwijderen.

Elk Individu heeft de plicht de Grondwet, VN-verdragen & Mensenrechtenverdragen toe te passen; ook Lobbyisten!

Elk Individu moet Probleem-oplossing gericht gaan werken in de bureaucratie.

En kan naar de Arbitrage-rechtbank om een ander persoon te dwingen zijn of haar psychoses - vriendjespolitiek - GELUL - te verwijderen uit het lesmateriaal.

Burgers die zelf juridisch correct leven & werken hebben niets te vrezen van deze Grondwet.

Buitenlandse Ambassades werken al met mijn Grondwet Republiek NL.

Zij weten dat de kwaadaardige lobby HCSS - parlement - Koning - ICJ - ICC - Rechtspraak - Advocatenorde - vakbonden... tot terrorisme & verval van economie leidt.

De Hollandse student weigert Evolutie van sociale Intelligentie toe te passen.  De Hollander weigert als groep te groeien in een een Nieuw Systeem dat zeer veel

nutteloosheid - criminaliteit - belastinggeldverspilling verwijder uit NL.

Voorbeeld:

 Nutteloze Criminele studie voor Luie denkers kosten te veel Belastinggeld aan de Reguliere HBO - Universiteit.

Denk aan Politicologie, Filosofie, Culturele wetenschappen.

Deze studies mogen wet bestaan, maar dan binnen de Open Universiteit.

De OU heeft de helft van dit budget nodig, voor dezelfde diploma's.

Dit betekent dus dat de Reguliere HBO - Universiteit de helft van het budget geeft aan de OU; de andere helft kan worden gebruikt voor het bouwen van Fairtrade & Eko

onderwijs aan de reguliere HBO - Universiteit.

Ander voorbeeld:

De kwaliteit van de Rechtenstudie is zeer slecht in NL.

Alle Professoren negeren het VN-verdrag, Internationaal Gerechtshof, Internationaal Strafhof.

Terwijl dit verdrag en deze rechtbanken juist oorlogen kunnen stoppen en voorkomen.

Door dit te negeren heeft het Buitenland zeer veel Chantage-macht over het NL-parlement - Koning - Lobby. Onze NL-economie draait slecht door de leugens van

Professoren Recht.

De Kwaadaardige lobby heerst binnen de Rechtenfaculteit.

Studenten leren 'slecht mens te worden'.

Tentamens zijn onleesbaar door te veel Lobby in de studieboeken.

De Rechtenfaculteit zou juist Oplossingen voor het Volk - Rechtstaat - Soevereiniteit moeten aanmaken & distribueren. 

De Grondwet Republiek NL geeft studenten Recht de macht Fairtrade & Eko onderwijs  - internationaal - op te eisen.

Politieke partijen kunnen via hun Bestuur worden gedwongen juridisch correct te werken.

De media kan niet langer alleen de psychoses van de machthebber in beeld brengen.

Bedrijven kunnen zichzelf veel beter tegen Criminaliteit beschermen; ook als Politie - MinVenJ  e.a. hier geen zin in hebben.

De Sociale Intelligentie van het NL-volk stijgt door de Grondwet Republiek NL.

Belastinggeld wordt veel nuttiger geInvesteerd.

Het Chinese volk heeft 30 jaar geleden wel gekozen voor Collectieve groei van Sociale Intelligentie...en dit heeft hen een nieuw China opgeleverd.

http://www.desireestokkel-nl.net/

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/zakenparlement-2016.html
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________-

Egypt, Tunesia,Russia, China, UN, Bolivia, Inter-american-Court, Supreme court South-Africa, Kenya,

I believe you must give the People of Egypt & Tunesia the new Constitution for Holland, I have written.

You will set a magnificent example  for de whole disctrict.

And... you will beat Holland out of its Dictatorship; this will stop ICC-staff now organizing terrorism & killing in the Middle-East & Africa.

I will not be jalous, if you work with my Constitution before I do in NL!

Financial investments will become reliable investments... for foreigners.

This will bring tourism back to your country.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/zakenparlement-2016.html

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL  OTP-CR-407/07
www.desireestokkel-nl.net

Â 

https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl

Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;

maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.

http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

about:blank

3 van 3 28-1-2016 17:05


