
EHBO-personeel,

De Echte oorzaak van het inmiddels gevaarlijke werk voor EHBO-ers is het rechtsfeit

dat Zorgbestuurders van het Parlement /Koning de Vrijheid tot Moord hebben gekregen.

Alle top-bestuurders helpen Criminele Rechters - Korpsleiding Politie - Commandanten Defensie

bij het organiseren van Moord op burgers.

De top van de Brandweer & Ambulancezorg hebben ook Vrijheid tot Moord, ten koste

van het lagere personeel.

Dit leidt tot een verdubbeling van het aantal publieke moorden in NL;

tot meer straatgeweld.

Bestudeer mijn websites, met rechtsgeldig bewijsmateriaal.

Het Hollandse volk = Juridisch Lui.

Deze Juridische Luiheid moet eruit voor zelfbescherming en stoppen Slaverbij 2017 / 2018.

Het is van Zeer Groot Belang voor de Nationale werk-Veiligheid in NL

dat Criminele Rechters  uit hun arbeidscontract worden verwijderd;

dit vermindert straatgeweld.

Ambassades werken ook met mijn rechtsfeiten.

Criminelen - terroristen ook.

Voor Ambassades heb ik de macht in NL.

Desireestokkel

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

Onderwerp:UNSG guterres = massmurderer UNSG replace by DesireeStokkel from 1january2018 on.

Datum:Fri, 29 Dec 2017 11:32:17 +0100

Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>

Aan:Bruxelas <bruxelas@mne.pt>

UNSG guterres, Ambassade, RepubliekNL, All Presidents,

On my website you'll find the letter with which UNSG Guterres is removed from his UNSG

labourcontract.

He proves to be a mass-murderer.

UNSG guterres will be replaced by DesireeStokkel.

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

/icc.unsg.2018.ipm.desireestokkel.ru.jp.ir.nk.cuba.29dec2017.pdf

UN will be Cleanup up in 2018 = all work will be re-anchored in the Torture treaty.

DesireeStokkel
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-------- Doorgestuurd bericht --------

The private corruption / Freedom to Murder for UNSG guterres determines the National Security.

The Superrich  - Hollywoodstars.... determine the agenda of UNSG.

According to the Torture-treaty its forvidden for Holland to obtain a seat

in the UN-securitycouncil from 1jan2018 on.

UNSG - ICCpersonnel show Criminals / Terrorists that NL-Dictators must be kept

in their powerfull position for Corruption of the Happy Few.

NL-Business contract are Less reliable from 1Jan2018 on!

Ambassade,  RepubliekNL,

Ambassadeur USA in DenHaag,  PeterHoekstra

Het   'National Security Plan  USA' = lachtertje.

USA - Trump - schreeuwt hard, maar er is helemaal geen Nationale Veiligheid.

Individuen kunnen de USA maken of breken.

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/uploads/5/6/2/4/56243847

/national.security.strategy.whitehouse.2018.brainless.torturetreaty.ignored.fbi..pdf

DictatuurNL - RepubliekNL

De Nationale Veiligheid voor Nederland = 100% bepaald door VN-baas guterres / Superrijken -

Hollywoodsterren.

Dit geldt natuurlijk ook voor Portugal, nu UNSG een Portugees is....

Vanaf 1januari2018 heeft NL een zetel in de VN-Veiligheidsraad.

Dit bewijst het volgende:

VN-baas Guterres negeert AL zijn Wettelijke Verplichtingen;

hij weigert het VN-verdrag - Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen  persoonlijk toe te passen.

VN-baas verschuilt zich achter de Lui criminele media, die geen moeite doet om de VN-baas

te dwingen Juridisch Correct te werken. Vanaf het VN-verdrag & Folterverdrag.

Problemen inzake Veiligheid van een Land in souvereiniteit worden dus Nooit gestopt!

Guterres leeft persoonlijk ALLEEN voor de Leuke gesprekken & deals met de Superrijken -

Hollywoodsterren.

De bezoeken aan deze groep personen zijn niet 'geheim', maar de gevolgen van die gesprekken

zijn door de Luie gewetensloze journalisten onbekend bij het Volk.

De Superrijken houden zich wel degelijk bezig met  Recht & Veiligheid;

als VN-ambassadeur zien zij erop toe dat de Luie gewetensloze media nooit het VN-verdrag /

Folterverdrag

toepast tijdens interviews / verslaggeving.

VN-baas = welkkom bij de Superrijken op voorwaarde dat hij zijn Wettelijke

verplichtingen negeert.

Dit geldt in Holland, en Wereldwijd.

Dictatoren Markrutte & Koning WA belonen VN-baas voor het corrupt houden van het

Parlement- Rechtbanken -

Politie - Defensie - Onderwijs.

'Nederland is goed voor Portugal', maar dat mag de gewone Burger niet weten.
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Snoepreisjes voor het bouwen van een Betere Bureaucratie in Portugal, uitgevoerd door

NL-instellingen, bijvoorbeeld.

VNONCW - Lobby werken hieraan mee... en denken SLIM te zijn.... nu Holland een

VN-veiligheidsraad-zetel krijgt.

Onzin!  De Superrijken - Hollywoodsterren zijn heel veel machtiger in de hersenen van

VN-baas Guterres

san Holland is.   Superrijken voorzien Guterres 'van Leuke avondjes uit'.

En deze avondjes staan in het teken van : Geen Wettelijke Verplichtingen uitvoeren + Lobby

Internationale Rechtbanken bepalen.

Dictatoren Markrutte & co denken 'dat zij aan de macht zijn', maar dit zijn zij NOOIT.

De Miljarden van het Luxe Leventje bepalen de werkwijze  van de VN-baas, niet het Kleinzierige

Kinderachtige

Criminele gekonkel van de Hollander die Vrijheid voor Moord will hebben / houden.

Vanuit het VN-instituut 'moet er worden gelobbied'. Voor Probleem-oplossing...

Het gaat alleen over de Problemen van de de VN-medewerkers / Presidenten  & Co /

Superrijken - Hollywoodsterren.

Holland wordt uitgelachen op Wallstreet!

En internationaal.

VN-baas Guterres weigert:

De Corruptie te stoppen in het gebouw van het Internationaal Strafhof,

terwijl iedereen weet dat dit een racistische Nep-rechtbank is.

Guterres is als VN-baas start op 1januari2017 - een jaar geleden.

Hij weigert de gevolgen van Rechtbank-corruptie gebouwd onder Bankimoon te stoppen.

Hij weigert het criminele personeel dat werkt bij het InternationaalStrafhof te verwijderen

/ te vervangen door Juridisch Correct werkend personeel.
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Nog erger...  de ICC-prosecutor FatouBensouda family woont in the USA.

Haar volwassen zoon is vermoord, door een Bende - zware criminaliteit.

De FatouBensouda-clan + USA Whitehouse + sommige Afrikaanse landen verzwijgen

deze

gruwel voor Planeet Aarde.

De ICC-aanklager Bensouda  'is zeer geroutineerd in het doden van personen die de

VN-baas + Co

in de weg staan'.  

USA is zeer machtig binnen het ICC, terwijl Markrutte & co net doen alsof dit

niet zo is.

De Superrijken bepalen 'wat NL wel of niet mag'.

En in deze wereld heb je ook nog altijd veel Illegale handel; die ook wordt

goedgepraat

= geen straffen voor de Top.

VN-baas Guterres weigert het Internationaal Strafhof te dwingen te werken als Eerlijke Rechtbank.

Weigert Dictatuur NL te stoppen, terwijl Criminelen- Terroristen als 10 Jaar lang

Machtiger & Lichamelijk Sterker worden VN-ICC-corruptie.

Navo - EU - Handel ...dienen als Dekmantel... voor de persoonlijke Vrijheid voor Moord

bij de

Superrijken - Hollywoodsterren, geregeld via de VN-top.

Guterres weigert de Nationale Veiligheid voor het Volk in Holland te herstellen.

hij weigert het rechtsfeit dat Koninkrijk NL een Gewelddadig Regime heeft .... om te zetten

in een

nieuwe Rechtstaat voor Nederland.

Guterres wil het Geweld in NL uitbouwen.... voor meer Luxe Diners... met de Superrijken.

Hij houdt moedwillig Republiek NL in leven op het internet - voor meer Criminaliteit /

Terrorisme -.

Wat gaat er in Holland gebeuren vanaf 1jan2018?

Dictatoren Markrutte & co zijn welkom in de VN-Veiligheidsraad.

Om Criminelen - Terroristen nog agressiever te maken... en deze naar Holland te sturen via de

Geheime Lobby.

VN-baas Guterres krijgt hiervoor Luxe Beloningen; het 'beetje Leuke Leven'.

Het ICC blijft een Witwaspraktijk voor Oorlogsmisdaden uitgevoerd door EU-politici.

Navo -  Europol - Interpol kiezen partij voor de EU & VN.

Het is bekend bij Criminelen - Terroristen dat er een ICC-rechtzaak ligt tegen Hollanders die

meepraten / stemmen

binnen de VN-veiligheidsraad, terwijl hun Aanwezigheid binnen het VN-gebouw verboden is volgens

het Folterverdrag.

Superrijken weten dit ook!  En hebben geld - macht om Holland te laten wegvallen in

Criminaliteit.
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Koprleider Politie ErikAkerboom  & Commandanten Defensie weigeren het

volk

te beschermen tegen leven in een Dictatuur!

ErikAkerboom & Commandanten Defensie  vinden hun persoonlijke 'corruptie binnen Europol - Interpol  - EU - VN

- Navo

 belangrijker dan het redden van Mensenlevens.

Zij steunen Dictatuur NL - en bouwen deze uit met leugens over Werkdruk Politie / Defensie + Rechtbanken -

Zorg.

Zij houden de Politie-agent/ Soldaat  moedwillig 'achterlijk'.

VN-baas Guterres heeft op grond van het Folterverdrag de plicht om het nieuwe Arbitrage-rechtsysteem

internationaal in Hoog Tempo te bouwen, wat hij weigert... voor persoonlijk gewin.

Politie & Defensie in NL weigeren ook het volk een Goed functionerend Rechtsysteem te geven,

voor persoonlijke gewin van Korpsleiding & Commandanten.

Criminelen -Terroristen weten dit!

Wat moet het volk doen?

Het volk moet duidelijk maken aan Dictatoren Markrutte & co ... dat de bijdrage van

NL aan de VN-veiligheidsraad tot meer Criminaliteit leidt ....

In de geheime Dubbele Lobby ben ik de

InterimMinisterPresident van NL - USA - Japan - NK - Iran - Rusland.

Niet in de EU-VN-lobby in de media; wel achter de schermen.

Bedrijven - Organisaties negeren 'Wettelijke verplichtingen die voortkomen uit EU-VN-resoluties...

en die geen enkele vaste Juridische Waarde hebben.

Er komt meer chaos - meer criminaliteit - meer Ongeldige Gerechtelijke Uitspraken,

waardoor Criminelen nog  machtiger & sterker worden.

Het Hollandse Bedrijfsleven moet aanvaarden:

De mate van persoonlijke corruptie / Vrijheid van Moord van VN-baas

Guterres

bepaalt de Nationale Veiligheid NL.

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder „foltering" verstaan

iedere handeling waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed,

lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht aan een persoon

met zulke oogmerken als om van hem of van een derde inlichtingen

of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen voor een

handeling die hij of een derde heeft begaan of waarvan hij of een

derde wordt verdacht deze te hebben begaan, of hem of een derde

te intimideren of ergens toe te dwingen dan wel om enigerlei reden

gebaseerd op discriminatie van welke aard ook, wanneer zulke pijn

1
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Artikel 2

DesireeStokkel

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via UNSGguterres. 

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

of zulk leed wordt toegebracht door of op aanstichten van dan wel

met de instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of

andere persoon die in een officiële hoedanigheid handelt. Foltering

omvat niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit, inherent aan of

samenhangend met wettige straffen.

Dit artikel laat onverlet internationale akten of nationale wetgevingen

die bepalingen met een ruimere werkingssfeer omvatten of kunnen

omvatten.

2

Iedere Staat die Partij is bij dit Verdrag, neemt doeltreffende

wetgevende, bestuurlijke, gerechtelijke of andere maatregelen ter

voorkoming van foltering binnen elk onder zijn rechtsmacht vallend

gebied.

1

Geen enkele uitzonderlijke omstandigheid, ongeacht of het gaat om

een oorlogstoestand, een oorlogsdreiging, binnenlandse politieke

onrust of welke andere openbare noodsituatie ook, kan worden

aangevoerd als rechtvaardiging voor foltering.

2

Een bevel van een hoger geplaatste functionaris of een

overheidsinstantie mag niet worden aangevoerd als rechtvaardiging

voor foltering.

3
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-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:EHBO-personeel Slaaf door Vrijheid tot Moord bij Zorgbestuurder - Politici - Criminele Rechters Fwd:

UNSG guterres

Datum:Sat, 30 Dec 2017 09:51:15 +0100

Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>

Aan:info@huurehbo.nl

CC:info@mediceventsupport.nl, info@evenementenehbo.nl, info@ems.nl, info@mwhollandsecurity.nl,

info@ehbopunt.nl, info@ambuklas.nl, info@wittekruis.nl, Info@life2save.nl, info@medidisc.nl,

redactie@nieuw-volendam.nl, info@sfservice.nl, info@ehbo-mfs.nl, info@doodsoorzaakonbekend.nl,

j.jongeling@rathenau.nl, info@donorregister.nl, vragen@transplantatiestichting.nl, info@uniqcare.nl,

info@mbs-group.nl, persvoorlichting@knvb.nl, info.nl@vdpmedical.com, info.be@vdpmedical.com,

info@pr-productions.eu, examens@sir-safe.nl, info@mai-ehbo.nl, klantenservice@ehbo-koffer.nl,

communicatie@rover.nl, info@fietsersbond.nl, info@ondernemerspers.nl,

klantenservice@asphalia.nl, info@inretail.nl, e.heymans@eelabels.nl, info@euretco.com,

info@fghs.nl, bestuur@studentensport.amsterdam, info@njr.nl, redactie@studenten.net,

ciosnlprojectleider@gmail.com, y.peul-kuipers@fcroc.nl
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