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

Tencatebank moet NL-economie beschermen tegen Haagse - EU - VN - NOS/NPO
fascisme 
1 bericht

desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 17 januari 2018 om 10:24
Aan: info@banktencate.nl
Cc: communicatierijk@minaz.nl, h.hanemaaijer@minez.nl, meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl, info@dnb.nl,
secretariaat@vissersbond.nl, info@detailhandel.nl, klachtencoordinator@afm.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl,
gert.riphagen@eerstekamer.nl, pers@ah.nl, pers@fvd.nl, pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, fsb@fsb.ru, Korea <korea@korea-dpr.com>,
koreanembassynl@mofa.go.kr, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, emb.lahaya@maec.es, ambassade.monaco@skynet.be,
ambassade.suriname@wxs.nl, info@arubahuis.nl, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, Werkenbij Defensie
<info@werkenbijdefensie.nl>, werkgeverslijn@awvn.nl, Info@tln.nl, ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl,
redactie@studenten.net, redactie@buitenhoftv.nl, redactie@balansdigitaal.nl, redactie@passendonderwijs.nl, "Redactie
AD.nl" <internet@ad.nl>, "Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>, info@nvsa.nl, info@wijzijnproud.nl,
woordvoering@knp.politie.nl, Ecrime@politie.nl, info@zeehaven.nl

Tencatebank, RepubliekNL, Ambassades, 

Tencatebank:
Ik heb Banktencate gekozen als Beschermer van de NL-economie.
Al jaren gelden, maar toen waren jullie nog  'te verwend & gewetensloos'
om dit te begrijpen. 

Ditmaal heeft Banktencate geen keuze: 
Of de NL-economie beschermen, of Fascisme in NL steunen.

Volgens de Vandale = Fascisme:  

politieke opvatting die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening en
verwerping van de democratie

 Nederland is nu een fascistisch land, met fascistische Bestuurders & Media. 

En het is dit gebruik aan respect voor de Wet & Wettelijke verplichtingen in NL,
die de Economie zullen platleggen. 

De EU treitert NL -  de Pulsvisserij is nog maar het begin -: EU FransTimmermans denk
uitsluitend aan Zichzelf.

De Ambassade-lobby is de gang van zaken in NL ook zat. 

NL is al 10 jaar een Dictatuur, met een groeiend fascistisch Bedrijfsbestuur. 

De ICCrechtzaakNL begon als 'grapje, om een NL-vrouw even een lesje politiek te leren',
maar is uitgelopen in een burgeroorlog. 

Hoofstuk 1: 

Economische crisis = onnodig zwaar gemaakt doordat Balkenende & co + Rutte & co
voor de lol de ICCrechtzaakNL startten; weigeren deze Internationale Juridische
constructie correct 
af te sluiten... zoals een Beschaving waar Mensenrechten worden toepgepast, hoort te
doen. 

Hoofstuk 2:
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2017-2018. DictatuurNL heeft bewezen géén rechtstaat meer te willen zijn voor Alle
Burgers. 
RepubliekNL = zeer goed Economisch-Rechtensysteem voor Rust & Faitrade,
internationaal. 

Terwijl Arabië in hoog tempo zich aanpast aan RepubliekNL, blijft DictatuurNL zichzelf
boven de Wet houden en blijft andere Landen de les lezen op het gebied van
Mensenrechten. 

Waar zijn de Fairtrade-banken in NL 'die geen Slaverbij willen in het buitenland;
klaarblijkelijk
druk met het bouwen van slavernij in Holland'....

Het afgelopen jaar heb ik Planeet Aarde veel goeds gebracht, wat binnen de
Ambassadelobby 
positief wordt ontvangen - 5 of 6 dagen per week -. 

Ik heb een Mester Schaak-zet uitgevoerd in relatie tot de Superpatser UNSGguterres - die
alleen
geïnteresseerd is in het welzijn van de Superrijken & Hollywoodsterren -; Ik dwing hem
te stoppen DictatuurNL - RepubliekNL te misbruiken voor zichzelf & Luxe Portugese
vriendjes. 

Door Ukraine mr Dmitri Dovgoply - Hoofd UNPD & UNCareer - in te zetten voor het 
stoppen van de Moordenaars-spelletjes van UNSGguterres. 

Dit wijzigt de relatie tussen NL - UA - RU - EU - VN binnen 24 uur. 

Binnen de ambssaelobby was het 29december2017 al een rechtsfeit;
NL weet 'zogenaamd van niets'. 

NOS - NPO staatsmedia zijn 100% Fascistisch.. en zijn NIET van plan de NL-
economie
te redden. Journalisten redden uitsluitend hun persoonlijke Luiheid -
Gewetensloosheid -
Vriendjespolitiek 

http://www.nieuwswet-newslaw.org/uploads/5/6/2/4/56243847/nos.arjannoorlander.regelt.
moord.eu.juncker.tusk.tajani.rutte.ollongren.rechtspraak.koning.pdf 

NOS EU-verslaggever ArjanNoorlander KIEST ervoor om de EU de vrijheid te geven
de NL-ecnomie te vernietigen. 

Dit is een Oorlogsmisdaad van Journlisten: 
'NOS - NPO zijn oorlogsmisdadigers die voor de LOL de Burgeroorlog NL
aanmaken'. 

 
Afgelopen jaren ben ik tegen een groot deel van Bestuurders in NL een
ICCrechtzaak gestart,
om NL te redden: 
 
En hiervoor word ik beloond met doodsbedreigingen vanuit het Parlement - Rechtspraak -
Koningshuis - media - Bestuurders. 

Alle Bestuurders in NL hebben 'Vrijheid tot Moord', terwijl diezelfde personen continue in
het buitenland
andere Presidente de les lezen, inzake Bestuur & Mensenrechten. 

Het Buitenland is dit zat: zij sturen moedwillig Vluchtelingen & Criminelen naar NL 'omdat
je daar
bi de Rechtspraak - Politie - Defensie de DictatuurNL treft = je hoeft je nergens zorgen
over te maken'. 

http://www.nieuwswet-newslaw.org/uploads/5/6/2/4/56243847/nos.arjannoorlander.regelt.moord.eu.juncker.tusk.tajani.rutte.ollongren.rechtspraak.koning.pdf
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Ik zeg het voor de 1.000.001 ste keer: Ik word niet vanuit het buitenland bedreigd, wel
geplaagd. 
al die echte criminelen laten wweten dat zij precies op de hoogte zijn van de gang van
zeken in Holland. 

Zij verwachten dat ik lever wat ik gestart ben: Herstel van de Rechtstaat NL + Opschonen
ICC.

Tencatebank moet nu kiezen: Herstel Rechtstaat / ICC of   voorzetten Dictatuur,
waardoor 
niet alleen de Vissers harder moeten vechten voor rechten, maar ook andere
sectoren. 

NOS-NPO zullen blijven liegen over: 

de Ambassade-lobby via ICC - IPM Stokkel + UNSG Stokkel, tenzij hard
Juridisch worden aangepakt.  
de Gang van zaken rond EU- VN sancties voor bedrijven; alle sancties zijn
opgeheven door mij = rechtsgeldig. 
Corruptie bij Rechtspraak - Politie - OM - Defensie - Gemeenten- Provincie -
Denhaag - Koning
Oorlogs-zaken: MH17 - Ukraine - RU - EU - UN - Stokkel

 Fascisme = het weigeren uit te voeren van alle wettelijke plichten = Grondwet + Nationale
wet + VNverdragen.

EU-verdragen zijn 'overbodig & nutteloos', nu deze EU-wetgeving het folterverdrag
negeert. 
Elk deel van EU-wetgeving kan binnen 1 dag van tafel worden geveegd, door het
Folterverdrag toe te passen. 

Ik kan dit, doordat ik wel de Grondwet uitvoer. 

Wat gaat Tencatebank doen!  Het Fascisme laten groeien...of de Rechtstaat
herstellen? 

Ik wil de beschaafde oplossing, zoals ik heb beschreven in al mijn brieven aan
MinAZ + ICC + Ambassades. 

Arbeidscontract InterimMinisterPresident bij mij thuisgebracht door de
Marechaussee 
+ uitbelating  loon MP vanaf 18nov2016. 

Verkiezingen voor de Gekozen Minister President.

Publicatie van alle Republieks-wetten in de Staatscourant. 

Opschonen politieke partijen - van binnenuit - .

Schoon Nieuw gevuld Parlement. 

Koninklijke familie = theater

BREXIT herleiden tot EU-future-proof-treaty

Arbitrage-rechtbank, internationaal. 
365DagenTaakstraf onder ElectronischToezicht, internationaal voor het Negeren
van de Grondwet.
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Compartium = 1 valuta op Aarde.

Afhankelijk van de mate van Medewerking die ik krijg, schrijf ik voor Mijzelf de
Schikking & Schadevergoeding
voor het afslutien van de ICCrechtzaakNL.... of ik start rechtszaken tegen de
Oorlogsmisdadigers. 

Mijn voorkeur gaat uit naar de Schikkings & Schadevergoeding. 

Maar wij leven in oorlog! 

Wat wordt het? NL beschermen ... of Politiek - NOS /NPO - helpen bij stilleggen NL
economie vanuit EU - UNSGguterres?

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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