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Hollandse Bedrijven eisen Schadevergoeding van TheresaMay in BREXIT Damageclaim for
dictator TMay
1 bericht
desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>
11 mei 2018 om 10:35
Aan: ukinnl@fco.gov.uk
Cc: communicatierijk@minaz.nl, h.hanemaaijer@minez.nl, fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, Info
<info@ltonoord.nl>, info@legal.nl, info@sleepwet.nl, info@dnb.nl, info@mensenrechten.be, Michael Efler <info@mehrdemokratie.de>, embacuba@xs4all.nl, emb.hague@mfa.no, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, pd@un.org, emb.lahaya@maec.es, bruxelas@mne.pt, Washington
field <washington.field@ic.fbi.gov>, hay.vertretung@eda.admin.ch, lahaye.amb@mae.etat.lu, Landespolizei Liechtenstein
<info@landespolizei.li>, iac@ieb-ipa.org, filmunit@met.police.uk, SupremeCourt@courts.ie, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, ceu@gov.scot, Hello <hello@scottishhumanrights.com>, Department of Jobs Enterprise
and Innovation DJEI <press.office@djei.ie>, Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, werkgeverslijn@awvn.nl,
ondernemingskamer@rechtspraak.nl, info@safecommunitiesportugal.com, ambassade.monaco@skynet.be, info@mkbamsterdam.nl, info@matafbouw.nl, info@marechausseevereniging.nl, info@atlas-movers.nl, clientservices@firmfocus.nl,
info@detailhandel.nl, info@khn.nl, info@knb.nl, mediarelations@klm.com, Media@taxjustice.net,
info@karimaachboun.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@pluimveebedrijfslingerland.nl, secretariaat@vissersbond.nl,
secretariaat@vnconline.nl, klantenservice@beslist.nl, Klantenservice Boompsychologie
<klantenservice@boompsychologie.nl>, visa_leg@iranianembassy.nl, sjoerd@puurflow.nl
All individual NL-businesses can claim a payment for damage with
UK-persons against whom an ICClawcase is started.
Damage caused by the humanbeings TMay + QueenElizabeth + more.. for BREXIT-costs.
ICC-lawcase against TMay & Co make this possible
= Dictators at Downingstreet 10 must pay for Dictator=BREXIT lies.
Yes, they must pay because they want to stay Dictators in Power = warcrime.
This NL-UK-Politician lawcae can bestarted in any UK-court of law.

RepubliekNL, DictatorMarkrutte, DictatorTheresMay, FIOD,
Het is hoog tijd dat de Hollandse Ondernemers héél veel Intelligenter wordt!
Nederlandse Ondernemers 'die zaken doen met UK' kunnen onder BREXIT
een persoonlijke Schadevergoeding eisen van President TheresaMay in Engeland.
En zelfs van Queen Elizabeth! Van alle UK-personen tegen wie een ICCrechtzaakNL is gestart.
Deze personen moeten deze Schadevergoeding betalen van hun privé-vermogen.
Rechtstaat Koninkrijk der Nederlanden bestaat niet meer ; Rechtstaat UK ook niet meer..
nu er een ICCrechtzaak ligt tegen TMay & Queen Elizabeth.
Ook ligt er een ICCrechtzaak tegen EU- Juncker + Tusk + Tajani + Davis + Barnier
= de EU bestaat niet meer als Rechtsgeldig systeem.
= de EU was nooit een Rechtsgeldig systeem doordat de EU het Folterverdrag
negeert voor Corruptie & Vrijheid tot Moord.
= ALLE Brexit -onderhandelingen zijn 100% nutteloos & niet rechtsgeldig.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=53c73868da&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ammiai-r1704691460745199162%7Cmsg-a%3As%…
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Nu UNSG AntonioGuterres het ICC misbruikt als Dekmantel voor
zijn Superrijken-mentaliteit & Vrijheid voor Moord, heb ik de macht overgenomen van
UNSG,
via de pd@un.org = Arbeidscontracten Afdeling VN
= Het EU-Future-Proof-treaty door mij per decreet ingevoerd via de VN is wel rechtsgeldig op
Aarde.
= Ondernemers verankeren hun contracten & communicatie in het Folterverdrag
+ GrondwetRepubiekNL + EU-future-proof-treaty. Zodat zij juridisch niet onderuit
gehaald kunnen worden.
Bij conflicten gaan bedrijven naar de Arbitrage-rechtbank volgens VN-Arbitrage-verdrag.
BREXIT wordt geregeld via de EU-ICC-VN-lobby
In DictatuurNL heeft onze Maffia Koning WA zijn EU-handtekening gezet onder
een Subsidie-BUDGET voor BREXIT kosten voor Bedrijven d
ie de overgang van EU-UK naar BREXIT niet kunnen betalen.
BREXIT wordt onuitvoerbaar & onbetaalbaar!
De wetteksten die nu worden geproduceerd kunnen NOOIT in een computer software pakket
worden geprogrammeerd..... simpelweg doordat het 1 wir-war van criminele tekst is!
Lobby-tekst, die ik binnen een kwartiertje in een Dossier voor een Rechtzaak onderuit haal.
Wat doet een Superslimme Hollandse Ondernemer in RepubliekNL...!?
Dit start tegen UK-President TheresaMay + BorisJohnson + DavidDavis + Queen
Elizabeth
'een persoonlijke rechtzaak voor geleden schade onder BREXIT'.
Eis een Schadevergoeding voor het Weigeren uit te voeren
van het VN-verdrag +folterverdrag + Mensenrechtenverdragen.
Voeg mijn ICCrechtzaakNL -dossier toe.
Even extra slim zijn = vraag een kopie van dit dossier op bij de VN- UNSG
guterres.
Eis dat in het Bedrijfscontract juridisch correct worden uitgevoerd.
Het VN-verdrag
Folterverdrag
Verdrag Economische sociale & Culturele rechten = Levensstandaard mag
niet worden verlaagd / verslechterd!
Reeds opgebouwde Mensenrechten - Economische rechten mogen niet
worden verslechterd.
EU-Future-proof-treaty
VN-Verdrag Arbitrage-rechtbank-systeem

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=53c73868da&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ammiai-r1704691460745199162%7Cmsg-a%3As%…
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Grondwet RepubliekNL = Republiek-wetten.

En wat heb je dan? Macht over Downingstreet 10.
De Hollander is niet intelligent genoeg om zelf OPRUIM-macht te bouwen.
Zelfs niet nu Ik - IPM - alle handelingen tot in detail heb uitgewerkt.
De Hollanders gaat liever failliet + in de schulden + in het daklozen circuit + wordt doodziek....
Het is hoogtijd om BREXIT te stoppen!
Het is een heel simpel klusje... om Grof Geld te verdienen aan Crimineel BREXIT.
Doe dit dan ook = nu verdien je het meeste Geld door criminaliteit verwijderen.

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 - Provincie 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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