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

Onderwerp:IGZ helpt Ziekenhuisbesturen bij moord Fwd: DSW - IGZ - NZA communiceert

verkeerd in media

Datum:Thu, 1 Jun 2017 09:56:35 +0200

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

Aan:vnembassy.nl@mofa.gov.vn, klachtencoordinator@afm.nl, Stichting

leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>, info@mendelcollege.nl,

onderwijs@digiloket.nl, info@marcantonderwijs.nl,

nmv-secretariaat@montessori.nl, info@vrijeschoolutrecht.nl, info@jobmbo.nl,

info@burgemeesters.nl, Loket Onderwijsinspectie

<loket@onderwijsinspectie.nl>, juridisch@thuiswinkel.org, nibud@nibud.nl,

pers@acm.nl, info@poraad.nl, redactie@tweakers.net,

redactie@passendonderwijs.nl, onderwijsbureau@tabijn.nl,

rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, bakker@vereniginghogescholen.nl,

info@windesheimflevoland.nl, emma.daltonschool@vivente.nu, lsvb@lsvb.nl,

LAKS <lidworden@stemlaks.nl>, redactie@studenten.net,

obs.PantaRhei@Opmaat-scholen.nl, ivdbrand@roctilburg.nl,

h.verweij@vakcentrum.nl, info@vo-raad.nl, info@aob.nl, info@metaalunie.nl,

pers@ah.nl, info@anvr.nl, media.relations@akzonobel.com, media-

nl@shell.com, mediarelations@klm.com, legal@asml.com,

info@eerlijkwinkelen.nl, limburgonderneemt@mgl.nl,

woordvoering@knp.politie.nl, info@zeehaven.nl, nibud@nibud.nl,

bureau@nationaleombudsman.nl, youngstartup@vps-nl.com, info@qredits.nl,

info@presentyourstartup.nl, info@broodfonds.nl, administratie@zzp-

nederland.nl, info@zzpcentrum.nl, info@tql.nl, info@knb.nl, info@nvvk.eu,

info@khn.nl, info@detailhandel.nl, info@ltonoord.nl, info@vvvterschelling.nl,

info@schokkend-groningen.nl, j.begijn@terneuzen.nl, meldpunt@igz.nl,

info.isobbureau@isobscholen.nl, bakker@vereniginghogescholen.nl,

info@scholengroepholland.nl, info@nvsa.nl, info@sapadvocaten.nl,

hendriks@richardkorver.nl, info@teurlingsellens.nl,

Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, blijfdenkenaan@gmail.com, fsb@fsb.ru,

washington.field@ic.fbi.gov, dccbanditismo@pj.pt, ferpinto@ferpinto.pt,

ceu@gov.scot, hello@scottishhumanrights.com, info@socialentrepreneurs.ie,

communications@oireachtas.ie, press@princes-trust.org.uk,

mayor@london.gov.uk, ambassaden.haag@gov.se, post@pst.politiet.no,

info@ottawapolice.ca, info@DNB.nl, info@veb.net, secretariaat@veuo.nl,

informatie@asnbank.nl, consumenten@kifid.nl, afmp@afmp.nl,

info@defensiebond.nl, info@socialealliantie.nl, m.briet@pgb.nl,

media@aclu.org, embjapan@lx.mofa.go.jp, international@kuria.birosag.hu,

haga@mae.ro, hague@embassy.mzv.cz, armeewaffen@vtg.admin.ch,

pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, telejato@libero.it,

emb.lahaya@maec.es, embassy.sanomat.haa@formin.fi,

info@gambiaembassy.org.uk, emb.angola.nl@gmail.com,

nlemb@mofa.gov.sa, info@kuwaitembassy.nl, pr_dept@sputniknews.com,

ask@kommersantuk.com, webeditor@timesofoman.com, editor@gulf-

times.com, press.int@aljazeera.net, austemb_thehague@dfat.gov.au,

mwthehague@kln.gov.my, Hague.Info@mfat.govt.nz,

ambassadoroffice@londonmyanmarembassy.com, corteidh@corteidh.or.cr,

communicatierijk@minaz.nl, communicatie@nhg.nl,

perscontacten@huurcommissie.nl, info@nyenrode.nl, knaw@knaw.nl,

otp.informationdesk@icc-cpi.int, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,

radiopoland@polskieradio.pl, rtlnieuws@rtl.nl, ooggetuige@nos.nl, redactie zie

<redactie@zie.nl>, info@ftm.nl, gremb.hag@mfa.gr, info@mehr-

demokratie.de, Bas Bastiaans Modestoffen <babobastiaans@bbms.nl>, OTTO

Klantenservice <klantenservice@ottobv.nl>, hwever@flexnieuws.nl, info@oa-
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amstelveen.nl, info@oram.nl, info@veban.nl, secretariaat@hetnon.nl,

info@ondernemendschagen.nl, post@heerhugowaard.nl,

info@hobdenhelder.nl, info@ovs-skarsterlan.nl,

post@ondernemerskringmiddengelderland.nl,

info@ondernemerskringemmen.nl, secretariaat@nvodrenthe.nl,

events@brabantonderneemt.nl, info@ovrotterdamzuid.nl,

secretariaat@dov.nl, info@ondernemersklankbord.nl,

d.medik@dmmcommunication.nl, info@zeelandseondernemersvereniging.nl,

info@ovborsele.nl, communicatie@politieacademie.nl, Verkeerstoren-

Amsterdam-Extern@rechtspraak.nl, trackgsr@minvenj.nl,

M.Cheret@reclassering.nl, Frontoffice-NCC@nctv.minvenj.nl,

ibb@politiebond.nl, scherrenburg@vnoncw-mkb.nl,

info@marechausseevereniging.nl, info@verkeersslachtoffers.nl,

contact@verkeersslachtoffers.org, embassy.hague@mfa.rs,

embassy.thehague@mfa.gov.tr, thehague@tamseel-ecs.gov.eg,

mae@diplomatie.gov.tn, ledenservice@vara.nl, oga.vanderbeek@vumc.nl

IGZ, Republiek- organisaties,

Zembla: UMC foltert KNO-artsen.

Wat mij opvalt is dat geen van de artsen naar de rechter is gestapt

tegen de folterende Afdelingsmanager en de Raad van Bestuur.

Dit vind ik kinderachtig & kleinzerig.

De Grondwet Republiek NL heeft naast hat Arbitrage-rechtsysteem ook

een eenvoudig Klokkenluiders-systeem waardoor burgers hun

werk  & priveleven niet meer kwijtraken.

In RNL kan een ziekenhuis bestuur niet oneindig problemen laten oplopen,

met de dood als gevolg.

Een personeelslid kan in een eerder stadium naar de Arbitrage-rechter.

Politiek DenHaag heeft de plicht om binnen een

Commissie het probleem te erkennen

en uit te bannen.

Het gaat hier om gecalculeerde moord... voor behoud van Egopoetserij.

IGZ-bestuur is lid van de Elite-moordenaarsclub.

De Kinderachtigheid - Kleinzerigheid - Zelfmedelijden is diepgeworteld in NL.

Alle managementboeken zijn ingericht op het in stand houden van een

Rechtenloze-organisatie cultuur.

De IGZ rapporten zijn ook afgestemd op het in stand houden van de

Elite-moordenaarsclub.

IGZ helpt ex-vice premier Wouter Bos bij het folteren - doden van
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Desireestokkel,

met de MH17  als gevolg.

Dictator WouterBos is nog altijd VU-directeur.

Republiek NL

Ik heb inmiddels het vermoeden dat de IGZ geen enkele moeite zal doen om

Dictatuur NL te stoppen.

Dit is een oorlogsmisdaad.

De Zorgsector doel bewust helpen bij het stiekem folteren - doden van burgers

die met een overzware lading aan bureaucratie 'onder de duim gehouden worden'.

Dit moet veranderen!

Of wacht de IGZ op de 1ste grote bomaanslag in Nederland?

Of, moeten er eerst met bomaanslagen in EU zijn, met meer dode Hollanders?

Wouterbos

Ik wil dat Wouterbod ontslagen wordt, op bevel van de IGZ.

Het UMC-bestuur moet ook verwijderd worden, maar dit is momenteel te ver weg

van mijn dossier om dat in dit stadium te regelen.

DesireeStokkel

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

Onderwerp:DSW - IGZ - NZA communiceert verkeerd in media

Datum:Wed, 31 May 2017 11:00:29 +0200

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

Aan:

Zorg-sector,

Ik weet dat ik stel:

'Ik kan als IMP niet de Zorgwet 'zomaar even wijzigigen';

het is fout om als een soort Socio-dictator nu even NL over te nemen'.

Wijzig ik alle wetten, vatten criminelen dit verkeerd op.

De hersenen van criminelen zien alleen 'een dictator neemt het werk over van

een

andere dictator'; zij zien niet dat er Bouwende Opruim-dictatoren en Criminele

Sloop-dictatoren zijn.

Criminelen moet je slim aanpakken:

 Defensie-personeel kan achter de schermen de crimineel de Grondwet Republiek
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NL

door de strot duwen... en hierdoor ook voor politie - justitie - defensie

 'het leven een klein beetje eenvoudiger maken'.

De Zorgwet wordt dus langzamer gewijzigd dan de wetten voor het Recht-

systeem

zijn geupgrade afgelopen 6 maanden.

Maar... ik constateer wel iets dat NL zwakker maakt en niet sterker.

Al mijn wetten worden door de strot geduwd bij het NL- Nazi -parlement.

Fout!

Dit NL Nazi parlement wil in het Koninkrijk wetten maken die

op mijn wetten lijken, terwijl mijn wetten als rechtsgeldig zijn.

Het Koninkrijk bestaat al bijna 3 jaar niet meer in het Zakenleven;

de machtsmisbruik ontstaan door leugens hierover groeit wekelijks.

Doordat de Republiek-organisaties de Republiek nu STIEKEM door de strot van

de

machthebbers duwen, produceert de media nog meer stennismakerij.

De media brengt NL is een heel veel groter terrorisme gevaar.

Het is de BBC die de grootste hel in UK veroorzaakt....

Het idiote is dat media-makers er door mij ook financieel op vooruit gaan,

in Republiek NL.

Zij zouden dus de intelligentie moeten opbrengen Republiek NL razendsnel

te bouwen.

De Zorgsector protesteert tegen 'besluiten van parlement', maar doet niet

wat zij moet doen.

Namelijk:'Het Parlement opschonen en hen te dwingen in Republiek - NL te

werken'.

Plotseling - enkele maanden voorafgaand aan de Verkiezingen - staat

de media vol met lof over de Hollandse economie.

'Wij kunnen het personeel niet vinden voor alle vacatures', wat een grove leugen

is.

Organisaties willen geen ouder personeel aannemen.

Er zijn genoeg mensen van 50 en ouder die wel in de Zorg kunnen werken, maar

de kans niet krijgen. Of, de Opleiding niet krijgen.

In Republiek NL kan dit wel door 'het Studieloopbaan loket te benutten', en  de

'Constante betrouwbare factor Loonsubsidie; ouderen kunnen voor Onbepaalde

Tijd

onder Loonsubisidie werken... als alleen oud zijn het probleem is'.

Voor gehandicapten gelden de normen voor toewijzing Loonsubsidie van het

Koninkrijk NL.

Ook dit systeem kan ik niet in mijn eentje even snel wijzigen.
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Voldoen zij aan de normen voor het werken onder Loonsubsidie = voor het

Leven.

Dit soort oplossingen worden nu niet in het openbaar besproken.

Dus...  de Zorg graaft haar eigen graf... en neemt het volk mee.

Ik verwacht zeer veel terrorisme aanslagen in EU.

Vooral veroorzaakt door de media en Laffe Organisaties die moordenaars in het

parlement steunen. Die de EU - VN steunen.

Ook vanuit Oekraine... dat Bijna Visum-vrij reizen krijgt vanaf ongeveer 20juni2017.

Ik denk dat het gedrag van Politiek Denhaag veel mensen woedend maakt.

Wetten & verdragen negeren.

EU is hersenspoel-club.

VN is graaiende moordenaars-club.

Weigeren te werken voor hun salaris.

Voorbeeld: 

Bijstandsmensen worden gestraft als wij weigeren de werken en

zeggen 'dat zij geen zin hebben'.

Wij hebben nu Kabinetsformatie-onderhandelingen - uitgevoerd door dictatoren

die dan ook nog eens roepen 'wij hebben geen zin om daarover na te denken of

om op voorgelegde wijze te werken'.

Zij zijn in paniek; De AOW is al omgezet in een Basis-inkomen systeem dat voor

1jan2020 een groot stuk overbodige bureaucratie heeft verwijderd.

Zij kunnen hun oneliners niet meer gebruiken om het volk te hersenspoelen.

Zij weten niet meer wat zij in het Regeerakkoord kunnen neerkalken voor

behoud

van hun imago.

Alle parlementsleden moeten dus minimaal 10% op hun inkomen

worden gekort,

in het kader van Anti-discriminatie tussen werkenden & werklozen.

Dus?

Stel in de media dat de Republiek-NL gebouwd moet worden.

Ik heb al lang en breed aanvaard 'dat het dictatoren-zooitje in het parlement,

zelf de politieke partijen moet opschonen om tot Republiek-NL te komen'.

Mijn allergrootste probleem is dat er bij het Min AZ alleen maar moordenaars werken.

Bij Onderwijs - Justitie en nu zelfs ook Defensie begrijpen personen

'Wie ik ben en wat ik doe voor Mijzelf ... en .... voor Holland'.

Zij verbouwen de bureaucratie voor RNL.

Bij het Min AZ wordt mijn dossier omgezet in doelgerichte Oorlogsmakerij,
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omdat de VVD niet ten onder mag gaan.

Het juiste gedrag van burgers in NL is nu:

'Stellen & bouwen voor en aan Republiek-NL;

alle burgers de kans geven mee te doen'.

Om terrorisme te verminderen

 'moet je net doen alsof het al normaal gedrag is om  de

Goede Wereld in Holland te bouwen'.

Zelf het Goede voorbeeld geven en in het openbaar bouwen.

Zeg dus niet meer:

'Wij vertrouwen erop dat het parlement de voorstellen invoert'.

Of, 'het parlement moet dat wetsvoorstel aanpassen'. 

Er bestaat geen Koninkrijk parlement meer...

in de Presidenten - Ambassade - Terrorisme Wereld'.

Volgende week start ik een ICC-rechtzaak tegen:

Donald Trump

Donald Tusk - EU

UNSG Antonio Guterres.

Dit vergroot mijn persoonlijke veiligheid in oorlogsgebied.

Het verhoogt alleen de nationale veiligheid van Hollanders

die mij volgen; Luie burgers & bedrijven worden belachelijk gemaakt, internationaal.

Desiree

With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal
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ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter van de wet ben ik InterimMinisterPresident van

Nederland

sinds 18november2016.

Ik bewijs dat de Rechtspraak  - Parlement - Koningshuis gezamenlijk

burgers folteren - doden.

Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL ingevoerd.

Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident niet met geweld

op,

nu ik geen burgeroorlog in EU wil.

Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement & Lobby steunen

criminelen.

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet -

Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken

met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren -

doden van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs

aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

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

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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