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

Contact geld in DictatuurNL - RepubliekNL 
1 bericht

desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com> 7 maart 2018 om 09:26
Aan: info@banktencate.nl
Cc: info@njr.nl, info@sleepwet.nl, info@detailhandel.nl, info@raadslid.nu, Werkenbij Defensie
<info@werkenbijdefensie.nl>, info@mendelcollege.nl, info@wijzijnproud.nl, woordvoering@knp.politie.nl,
Ecrime@politie.nl, info@ambulancezorg.nl, info@brandweernederland.nl, info@broodfonds.nl, r.buis@verzekeraars.nl,
r.j.zee@wxs.nl, ingrid@wongworks.nl, info@hartvoorbloemendaal.nl, info@hogeraad.nl, raad@rvdj.nl, Media
<media@aclu.org>, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, pr@onexim.ru,
pressa@sobchakprotivvseh.ru, Press <press@princes-trust.org.uk>, Department of Jobs Enterprise and Innovation DJEI
<press.office@djei.ie>, press@theoceancleanup.com, presse@spdfraktion.de, info@metaalunie.nl,
info@marechausseevereniging.nl, info@matafbouw.nl, info@mariestopes.org, Info <info@shetland.gov.uk>,
armeewaffen@vtg.admin.ch, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, embacuba@xs4all.nl, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, emb_nl@mfa.gov.ua, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb.hague@mfa.no, post@netzwerk-
menschenrechte.de, info@mensenrechten.be, info@diekstravanderlaan.nl, hendriks@richardkorver.nl,
visa_leg@iranianembassy.nl, webmaster@africa-union.org, Media@taxjustice.net, media@globalwitness.org,
media.helpline@austrade.gov.au, media@imf.org, Telejato <telejato@libero.it>, ooggetuige@nos.nl, kapo@kapo.ee,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, lahaye.amb@mae.etat.lu, Landespolizei Liechtenstein <info@landespolizei.li>,
iac@ieb-ipa.org, archives@mairie-calais.fr

Ambassade, Banken, Bedrijven, RepubliekNL, Sleepwet-jongeren,

 Als InterimMinisterPresident eis ik dat contant geld altijd geaccepteerd wordt
als betaalmiddel bij alle Overheid-organisaties en zelfs Semi-overheidsorganisaties. 

 Er staat namelijk 'iets te gebeuren in DNL', nadat de Sleepwet is ingevoerd op 1juni2018. 

Helderheid: de Sleepwet wordt ingevoerd, ook als het volk tegenstemt per referendum.
Dictator Rutte & co hebben dit al zo bepaald. 

Ik wil de Sleepwet niet in DNL, omdat de Elite in NL voor Prive-doeleinden stiekem burgers
gaat bestuderen = Organisaren van Genocide per Bureaucratie uitbouwen..

Wil ik de Sleepwet in RepubliekNL?
Denk na!

In RepubliekNL hebben wij - standaard - heel veel minder problemen!

Elke burger moet verplicht bewijzen dat hij / zij de volledige Grondwet RNL uitvoert. 
Ook Veiligheidsdiensten.

En, wij hebben het Internationale Arbitrage-rechtbank-systeem:

Elke burger die Partij is in een Conflict moet wettelijk verplicht een Probleem-oplossing 
voor Conflict-beëindiging inleveren
bij de Arbitrage-rechtbank. 

Alle conflicten - die niet bij de Strafrechter terecht komen - moet verplicht door de
Arbitrage-rechter in 1ste Rechtzaak 
worden afgehandeld. 

De Arbitrage-rechter kan elke 100% Etter - die weigert de Grondwet uit te voeren -
doorsturen naar
de Strafrechter  of de Grondwetrechtbank-rechter. 

Bij de Strafrechter krijgt de ETTER een stevige straf.
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Bij de Grondwetrechtbank-rechter krijgt de ellendeling een 3655 Dagen Taakstraf onder
Electronisch Toezicht bij het
Inkomen op bijstandsniveau.  De Treiteraar mag wel in zijn / haar 'gewone baan' blijven
functioneren.
Dit Misbaksel mag zichzelf in 1 jaar genezen; na 1 jaar zal de Reclassering de herboren
mens in het openbaar rehabiliteren. 

Dit is 'erg Amerikaans' maar het werkt wel....  Nou ja,  USA is nu ook de Arbitrage-
rechtbank 365Dagen Taakstraf volgens het
nieuwe VN-verdrag aan het invoeren... Maar de Wil om te Leren van fouten is er al +
Vergev ingsgezindheid in samenleving
+ Langdurige taakstraffen zijn er ook al in USA. 

USA heeft ook Recall-recht = Volk mag Bureaucratie opschonen = ETTERS uit hun
arbeidscontract verwijderen. 

Holland krijgt heeft dit systeem ook in RNL. 

Plus: 
Alle VN-lidstaten werken met het Arbitrage-rechtbank-systeem op nationaal grondgebied.
De bureacratie is dus 'beter hanteertbaar in alle VN-lidstaten' + goedkoper in uitvoering +
zakendeal zijn betrouwbaarder. 

 Zodra wij met zijn allen in dit systeem Leven, sluit Holland beter aan op Zaken-doen in het
buitenland. 

 Sleepwet-hel vergroot 'Afbraak Handel'  + 'Verwijderen contant geld uit samenleving  vergroot
'Afbraak Handel'. 

Alle ambassades staan klaar op 1 juni2018 om Holland - aan te sluiten op een Stand alone
Laptop -. 

Niemand binnen de Ambassades, wil dat DNL vrij is om Bedrijfsspionage toe te
passen, ten koste van het buitenland. 

 Niemand wil dus door DNL gedwongen zijn om verplicht met PIN te betalen!

Zeker Duitsland - Belgie - BREXIT - Denemarken - Frankrijk - italie niet .... 
Waar contant geld een vast betaalcircuit is 'omdat de Belastingdienst niet Alles hoeft te weten'. 

Als NL doorgaat met het Draaiende houden van DNL.... valt de NL-economie deels in Chaos +
Stilte. 

 DNL krijgt nog een EXTRA probleem = Burgemeesters - Wethouders - Commissarissen -
Overheidsbestuurders
gaan de Sleepwet misbruiken ... Tegen het Eigen Personeel / Collega's in het Bestuur van het Land. 

IK- met de ICCrechtzaakNL + 100% Dictatoren-Lovers Korpsleider van Politie en
CommandantenDefensie  - 
weet al 10 jaar HOE de bureaucratie wordt misbruikt om burgers 100% Rechtenloos te maken en te
houden. 

Ik kan dus ook zien hoe DNL zeer veel burgers 100% Rechtenloos maakt en houdt. 

Er komt een een EXTRA Onderwereld aan in DNL.
Die wel in RNL kan worden verwijderd, maar alleen als ook Media-makers / Journalisten uit hun
Arbeidscontract worden
gezet wegens 'organiseren DNL + selecteren Burgers voor Moord door Overheid'. 

In deze EXTRA Onderwereld DNL, zal contant geld wel bestaan. 
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De Sleepwet = onzin constructie.... omdat de Bestuurders van NL ook in deze EXTRA Onderwereld
zullen opereren
nu zij aan de macht willen blijven als Dictatoren. 

Criminele Rechters doen hieraan mee!

   

--  

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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