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-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Tata Steel Managers Bonus ook voor Lagere Personeel Fwd: Nieuwe Financiele Crisis =
veel LICHTER in Republiek NL / Pampering Criminals
Datum:Wed, 12 Jul 2017 10:40:48 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:recruitment.nl@tatasteel.com, info@metaalunie.nl, persvoorlichting@vc.fnv.nl,
n.abelskamp@cnv.nl, info@avv.nu, communicatierijk@minaz.nl, k.vaneerde@minocw.nl,
Stichting leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>, info@windesheimflevoland.nl,
Solliciteren <solliciteren@DSW.nl>, info@anvr.nl, redactie@tweakers.net,
woordvoering@knp.politie.nl, ibb@politiebond.nl, info@buurtzorgnederland.com,
info@socialealliantie.nl, m.briet@pgb.nl, Frontoffice-NCC@nctv.minvenj.nl,
rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl, medianl@shell.com, mediarelations.rotterdam@Unilever.com, investor.relations@philips.com,
media.relations@akzonobel.com, info@vanderlande.com, pers@ah.nl,
persinfo@heineken.nl, info@khn.nl, info@kbnl.nl, info@nbvn.nl, info@DNB.nl,
w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, info@mijnkinderarts.nl,
elske@studentenvakbondakku.nl, lsvb@lsvb.nl, info@njr.nl, info@eerlijkwinkelen.nl,
info@ltonoord.nl, info@evofenedex.nl, klantenservice@beslist.nl, contact@fashionchick.nl,
provincie@zeeland.nl, post@noord-holland.nl, info@vvvschiermonnikoog.nl,
knaw@knaw.nl

MetaalUnie, TataSteel,
Als InterimMinisterPresident van Nederland, eis ik dat het Lagere Personeel
werkzaam bij TataSteel ook 1,5 jaar Salaris uitbetaald krijgt
'als Aanblijf -bonus bij fusie'.
In het algemeen:
Ik - IMP - ben het gezeur over bonussen voor de Managers zat:
Lager Personeel gaat nooit naar de rechter om Discriminatie op de Werkvloer /
van Vermogen te stoppen.
Lager Personeel in NL stopt met klagen en gaat voortaan naar de Rechter,
in Republiek NL = Arbitrage-rechtbank alle Partijen presenteren een probleem-oplossing
voor Conflict-beëindiging.

DesireeStokkel
__________________________________________________________________________________

All Embassadors, Presidents, Min Foreignaffairs, Republiek NL -organisaties,
A New Financial crisis is being announced by 'a JimRogers'.

This Crisis is deliberately build by the ICC- NL- EU - UN murderclub.
The Wordlbank - IMF included.

In Republic NL this crisis will be minimalized, because we have cut away 5 redundant
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Administratieve systems; we we remove thos systems today... in 3 years time
our burocracy is much lighter.
More redundant-systems will follow: Import-Export-Customs
Problems:
1. media.
De people give the media the freedom to terrorize Earth with lies about Politicians
and ICC.
2. people.
They still refuse to build the haviest lawcases possible against Leaders.
3. financial institutes. I am the only one who stops the Dictator- managers by putting them in
ICC-prison for Warcrimes.
4. multunationals. Even when they suffer financially and emotionally, they still keep Warcriminalss
active in parliament - embassy - EU & UN lobby.
5. FAKE problem-sovling. UNSG guterres misuses my Arbitration-courtsystem treaty / laws, but
the Arbitration-court = problem-minimalizer.

What needs to be done?
Every nation needs a person like ME = remove the warcriminals from politics - financial institutes multinationals - lobby clubs.

Besluit / General measure of the Management of
InterimMinisterPresident for Prison- Managements:
The security-personnel working at Prisons in the Netherlands is 'unhappy'
with the Pilot that causes them extra difficult labourconditions.:
Criminals in Prison may have the key of their Cel.

This Pilot must stop today!
The dictators in Kingdom NL do PAMPER Criminals in Prison....
because 'soon they themselves will be end their lives in ICC-prison'.

Politicians + Judges + Commisioners of the King + Barassociation
+
Nationale Ombudsman + Head of Police + Head of Minsitry of
Defense + Mayors & alderman... etc
For that reason they give criminals in prison 'the key';
when the Elite-murderclub is being put in
prison... they will be entitled to the Key too..... is the assumption.

The longer the International criminal Court will be open
as Warcriminal -paradize for the Elite on Earth,
the larger the next FinancialCrisis will be.
During the next Financial Crisis, the Elite will be hit too.

Ik gaf een klein jaar geleden al aangegeven dat er een Nieuwe Financiele Crisis komt,
door de werkwijze van de ICC- NL EU - UN Elitemoordenaarsclub.
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Als je weet wat ik weet 'over de werkwijze van deze Elite rond het ICC,
ben je in een 'choque' voor dagenlang.
De mate van gewetensloosheid is vele malen hoger dan de moordenaars-mentaliteit
van de Media-maker.
Half Nederland kijkt nu apatisch toe 'hoe Stokkel het oppermachtige Bestuur van
NL in de ICC-cel zet', maar ik doe dit met Reden, namelijk: Moord - Financiële Crisis minimaliseren.

Op 1 augustus 2017 start ik een ICC-rechtzaak tegen Korpsleider van Politie ErikAkerboom.
Of hij legt aan het volk it dat NL een Dictatuur 2juni2014 en een Republiek 18nov2016 is...
of hij gaat de cel in.
Ik zoek zelf wel Nationale Veiligheid in het Buitenland, anders dan de Veiligheidsdiensten.
Nl staat in het buitenland bekend als Superachterlijk: AIVD- MIVD - CTIVD - Politie Advocaten - Rechter....

Presidenten - Ambassadeurs - Minister Foreign affairs
'hadden niet verwacht dat ik ze
allemaal tegelijkertijd juridisch zou aanpakken'; dat doe ik dus wel.

En het interesseert mij absoluut NIETS, of wij daardoor wel / geen EU-instituten of UN-instituten
in Holland mogen vestigen; wij hebben wel wat beters te doen dan te Lobbyen voor Instituten.

Bouw de 12 Gemeente Belastingloketten voor Republiek NL;
dan blijft de F-crisis op Lokaal-niveau beperkt....
'doordat er geen cent verloren gaat, gerelateerd aan een veel kleinere Loon Uitkeringen administratie'.
Personeel van Ministeries kan deels verhuizen naar een Gemeente Belastingloket,
om extra controle over de Super-grote budgetten te waarborgen.

Stuur deze email rond; doen criminelen ook.

DesireeStokkel

With regards,

22-1-2019 10:06

4 van 4

about:blank

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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