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-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Wet Correctief Referendum SP en Kabinetsformatie onzin Oekraine-oorlog Fwd: Tempo
NOCAR-aandeel voor NL
Datum:Wed, 12 Apr 2017 09:51:19 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@knb.nl, persinfo@heineken.nl, investor.relations@philips.com,
mediarelations@klm.com, pers@ah.nl, scherrenburg@vnoncw-mkb.nl, info@anvr.nl,
meldpunt@igz.nl, valse-email@fraudehelpdesk.nl, juridisch@thuiswinkel.org,
pers@acm.nl, info@burgemeesters.nl, j.begijn@terneuzen.nl, info@detailhandel.nl,
pm@pm.gov.pt, fsb@fsb.ru, washington.field@ic.fbi.gov, press.release@china.org.cn,
nlemb@mofa.gov.sa, emb.angola.nl@gmail.com,
ambassadoroffice@londonmyanmarembassy.com, meldpunthandelsbelemmeringen@minbuza.nl, p.huijts@minaz.nl, communicatierijk@minaz.nl,
M.vantPadBosch@Natuurmonumenten.nl, post@rijnland.net, info@vvvameland.nl,
info@eerlijkwinkelen.nl, woordvoering@knp.politie.nl, press@princes-trust.org.uk,
ceu@gov.scot, SupremeCourt@courts.ie, info@socialentrepreneurs.ie,
mayor@london.gov.uk, info@poraad.nl, bakker@vereniginghogescholen.nl, Stichting
leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>, mediarelations.rotterdam@Unilever.com,
corpcom@asml.com, ondernemingskamer@rechtspraak.nl,
henk@ondernemersvoorjongeren.nl, info@njr.nl, lsvb@lsvb.nl, redactie@studenten.net,
studentenraad@hsleiden.nl, k.vaneerde@minocw.nl, redactie@passendonderwijs.nl,
info@maatwerkartsen.nl, info@ncoi.nl, redactie@tweakers.net,
hendriks@richardkorver.nl, info@sapadvocaten.nl, info@tql.nl, media-nl@shell.com,
sp@tweedekamer.nl, info@pvda.nl, oga.vanderbeek@vumc.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, info@d66.nl, receptie@groenlinks.nl,
info@vvd.nl, sgp@tweedekamer.nl, christenunie@tweedekamer.nl,
info@bewegingdenk.nl, info@ltonoord.nl, post@noord-holland.nl, info@sapadvocaten.nl,
antoinette.collignon@legaltree.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@teurlingsellens.nl,
info@verkeersslachtoffers.nl, contact@verkeersslachtoffers.org,
Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, blijfdenkenaan@gmail.com,
voorlichting@raadvanstate.nl, bureau@nationaleombudsman.nl, info@detailhandel.nl,
info@112schuldhulp.nl, info@schuldinfo.nl, info@persgroep.nl, rtlnieuws@rtl.nl,
ooggetuige@nos.nl, M.Cheret@reclassering.nl, info@zzpcentrum.nl, info@broodfonds.nl,
otp.informationdesk@icc-cpi.int, helpdesk@advocatenorde.nl,
info@vvvschiermonnikoog.nl, secretariaat@vissersbond.nl, r.buis@verzekeraars.nl,
info@qredits.nl, info@jaeger.nl, insolventie@bvdv.nl, kbvg@kbvg.nl, pr@bol.com,
info@schokkend-groningen.nl, mediarelations@klm.com, media-nl@shell.com,
info@humanitas.nl

Republiek-ondernemers / burgers,
Het parlement weet heel goed dat de Grondwet Republiek NL rechtsgeldig is vanaf 18nov2016.
SP - parlement - zal dit nooit vrijwilliger erkennen.
Ik ben bij de SP de partij uitgetrapt, omdat ik als Bijstandsmoeder
in Rijk bloemendaal voor corruptie op het stadhuis wordt doodgetreiterd.
SP wil niets mer Rijk bloemendaal te maken hebben... AMEN.
Niemand op het Stadhuis is bereid de ICC-rechtzaak tegen NL te stoppen
met een Schikking & Schadevergoeding in het belang van de nationale veiligheid.
De Rijken doen niet aan nationale veiligheid.

Media vanadaag:
Parlement moet Wet Correctief Referendum behandelen, volgens SP Ronald van Raak.
Hiervoor moet de Gw worden gewijzigd, zegt het parlement.
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Een Gw wijziging in het Koninkrijk is een proces van 2 Verkiezingen.

Het Correctief Referendum is er al, volgens de Gw Republiek NL + Republiekswetten.
Het kan per Gemeente - Provincie worden ingevuld, binnen de kaders die ik heb aangemaakt
voor het volk.
Resultaten kunnen lokaal worden verwerkt, ook als het parlement de gang
van zaken blijft saboteren.
De Kiesraad moet meewerken, wat kan worden opge-eisd bij de Arbitrage-rechtbank.
Raad van State is een moordenaarsclub die onder alle omstandigheden een
Nazi-parlement wil handhaven.
Het Buitenland accepteert de Gw Republiek NL + Republiekswetten.
Het NL- Nazi-parlement moet het dus ook accepteren.

Dwing het parlement - kabinetsformatie - te stoppen met het verspillen
van miljarden euro's in het aanmaken van antieke politieke structuren.
Dit geld moet in de WUBR2017 economie, voor het volk.
Invoeren Basisinkomen - belastingsysteem.
Vereenvoudiging van het Arbeidsrecht en het verwijderen van Administratieve-systemen.
Vereenvoudiging van het Recht-systeem en het vergroten van Rechtszekerheid voor de burger.
Tot slot: Stoelriemen vast...
Het tegenhouden van het Oekraine-verdrag door de Eerste Kamer
zal het Kiev-parlement er niet van weerhouden een oorlog te starten
in Zuid-Oekraine.
Ik verwacht dat het Kiev-parlement doelbewust 'verkeerde MH17-daders aanwijst...
en dat Nederland dit ook doet... om het ICC als moordwapen in eigen handen te houden.
Deze gang van zaken zal zeer kwade Oekrainiers naar NL halen, voor criminele
activiteiten'.
Ik denk dat de Republiek-burgers inmiddels wel doorhebben dat mijn relatie met de FBI
zeer serieus is = zij zorgen er voor dat mijn info niet wordt vervalst.
FBI heeft Trump niet 100% onder controle.
USA zal het Kiev-parlement niet formeel kunnen helpen bij het starten van een
Zuid-Oekraine oorlog, maar USA individuen zullen wel oorlog voeren.
Pentagon wil wel dat Oekraine een 100% EU-lid is... voor het aanmaken van
USA-macht in de EU. En het instand houden van de Navo-leugen.
Ook de Baltics - zal door hun kinderachtige EU- Navo- ICC leugen het leven
in Nederland verslechteren, door hun huichelachtige relatie met het
Kiev-parlement.
Het Ministerie van Defensie is nu met een toneelstuk bezig in de Baltics;
zij weten heel goed dat Rusland niet zal aanvallen.
Maar, valt Kiev..de Russen aan met assistentie van Trump-pionnen..
wordt de Baltics gek. Zij zullen hun ICC-leugen uitbouwen.
Tenkoste van NL - BREXIT - ICC.
ICC moet ongewijzigd moordwapen blijven.
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Hebben jullie in de gaten dat Nederland in een Echte Burgeroorlog verkeerd?
En dat het Recht voor de burger wordt bepaald door
de Intelligentie & Vastberadenheid van dit Individu?
Niet meer door het parlement of rechtsysteem!

Organisaties zijn nu hun eigen graf aan het graven,
als zij de Kabinetsformatie de vrijheid geven als 100% crimineel
parlement aan de macht te blijven.
Organisaties - die al jaren lang lid zijn van de Elite-moordenaarsclub-,
proberen nu de Kabinetsformatie zover te krijgen dat zij mijn Republieks-wetten
uitvoeren binnen het Koninkrijk NL.
Waar is jullie intelligentie?
Alle Presidenten & Ambassadeurs weten dat NL een Republiek is, vanaf 18nov2016.
En dat de Elite van NL Lobbyed voor het draaiende houden van de Elite-moordenaarsclub
'in een Republieks-achtig jasje'.
Presidenten proberen ook de macht te krijgen om PerDecreet zaken te regelen,
zoals ik doe. Dit is de nieuwe Trend.
Alle tijd - energie - geld gaat dus uit naar het bouwen van nieuwe dictaturen.
Media bouwt vrolijk mee.
Er komt dus heel veel hel naar NL- EU door de Hollandse lobby.
BREXIT wordt een sof.
Stop de leugens van de Kabinetsformatie.
Toon eens gevoel van Eigenwaarde.
DesireeStokkel
-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Tempo NOCAR-aandeel voor NL Fwd: Wet Notaris Contract Aandeel = nieuw soort
Aandeel voor Republiek NL
Datum:Tue, 11 Apr 2017 08:56:01 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:

Aanvullende mededeling,

Nederland heeft nu een nieuw aandeel voor het normaliseren van aandelenhandel:
het NOCAR-aandeel.
Nu heeft de Hollander veel kapsonis en is eenvoudig plat te chanteren.
De Hollander ouwehoert; het is nog een wonder dat NL veel goeds produceert.
Internationaal wordt het NOCAR-aandeel nu ook besproken.
Buitenlandse parlementen moeten NOCAR nog omzetten in wet.
terwijl in Holland het aandeel vandaag door NVs en Notarissen in elkaar gezet
kan worden voor de AVA.
Als iedereen een beetje doorwerkt kan Nederland het aandeel binnen een paar maanden
uitgeven.
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Belastingformulier?
Voor 2017 kan NOCAR onder leningen worden verwerkt.
In 2018 kan de juiste plaats bij wet worden bepaald.

De Hollander doorwerken, voor zelf-behoud?
Dit doet de Nederlander dus niet;
tijdens de Kabinetsformatie wordt opnieuw de Elite-moordenaarsclub aan de macht
gehouden... en worden Grondwet Republiek NL & Republiekswetten omgezet in een
speeltje van de Elite-moordenaarsclub.
Dit is crimineel gedrag, wat NL zwak maakt.
Dom!
Als het buitenland eerder met NOCAR op de markt komt als NL, heeft
Holland opnieuw een ontwikkelingsachterstand.
Stop met het Kabinetsformatie-toneelstuk.
Het maakt NL zeer zwak.

DesireeStokkel

ASML, Heineken, AH, Republiek-ondernemers,

In de bijlage en op mijn website een nieuwe Republiekswet
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/wet.notaris.contract.aandeel.rechtspersoon.republieknl.wetnocar2017.april.pdf

Wet Notaris Contract Aandeel - WETNOCAR2017 - minimaliseert
het risico op Vijandige Bedrijfsovernames
door Buitenlandse investeerders.
Ga dit regelen bij de Belastingdienst.
Wacht niet op Dijsselbloem - Wiebes - EU; EU Donald Tusk veroorzaakt hel.
EU wil meer oorlog in EU-landen.

With regards,
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DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal
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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