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Zorg Industrie NL heeft wettelijke plicht om Mens
te beschermen tegen DNA-plunderen vanuit
Verenigide Naties. Geschillencommissie.

BURGER Rechten Protocol Zorg-Industrie
RepubliekNederland.

Zelfbescherming op NL - grondgebied tegen DNA- AI Robot - manipulatie door Verenigde Naties Killer-robot.

Je weet niet:
'Wie je Vriend /
Vijand is'.
Onzichtbare
DNA-plunder is:
'Bijna
transparant'.
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De DNA- killer - robot van de Verenigde Naties is een Organisatie die DNA DATA
verzamelt - bewerkt.
Vaak voor het redden van Mensen - Flora - Fauna;
voor betering van het Ras en vermindering van ziekten... Of zo....
Organisatie verzamelt alle mogelijke DATA: commercieel & medisch.
Voorbeeld:
• Eet je veel eiwitrijke producten, ben je gezonder dan wanneer je veel suiker & vet
eet.
• DNA-killer-robot maakt ontelbare berekeningen voor je Gedrag.
• Alle calculaties zijn je VN-DNA-profiel in handen van de VN-baas, VN-presidenten /
politici;oncontroleerbaar.
VN - DATA - DNA- calculaties zijn100% gevaarlijk voor jouw Lichaam - Leven Werk - Huis - Omgeving ++

Verschijningsvormen van de Killer-robot:
USB stick, DVD, CD, Horloge, Tablet, PC, Mobiel, TV, Speaker, Radio, Auto, Wifi op de
Fiets... of elk ander 'hebbeding'.
ELK apparaat
Je

dat verbonden is aan je Wifi - telefoon

telefoonnummer

Nieuw

kan een Killer-robot zijn.

is het zwakke punt.

telefoonnummer

aanvragen

Jij krijgt het oude nummer van

heeft weinig nut;

'iemand die ook Slachtoffer is van de Killer-robot'.

Artikel 1
Zelfverdediging tegen VN - DNA op Nederlands grondgebied

Killer-robot

Werkvolgorde:
Win alle Rechtszaken -procedure verwijdert 100% corruptie door Koning Parlement - Kiesraad - Rechtspaak - Inspecteur Gezondheidzorg / Ziekenhuis
besturen - Rijksoverheid - Gemeenten - Provincie - VN - Internationaal Strafhof +
Bewijs corruptie op www.desireestokkel-nl.net
Instructie

Win alle Rechtszaken-procedure

www.mequhi.com

Zolang @defensie @politie - @NCTV @ZorgverzekeraarsNederland
de DictatuurNL bouwen voor Elite in NL, kan de Individuele Burger
zichzelf niet beschermen 'met Bericht in Media'; tenzij dit Pers-contact 100%
Juridisch correct en Zwaar verankerd is in Corruptie -waarheid
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= Werk als Advocaat in je persoonlijk dossier; vanaf Dag 1.
1. Grondwet
2. Folterverdrag
3. Slavernij conventie
4. Corruptie bewijs

5. Grondwet RepubliekNL die binnen in NL & bij VN de DNA-plunder stopt
6. Verwijderen Corrupte Criminelen in NL die DNA kado geven aan VN

Artikel 2
Plichten voor alle Personen & Organisaties
in de Zorg-Industrie Nederland
1. Elk Persoon of Organisatie stopt alle Grondwet-schendingen
door Parlement - Overheid - Bedrijfsleven - Samenleving.
a) De Grondwet regelt de macht van het Internationaal Recht in Nederland.
b) Zodra de Grondwet wordt genegeerd, hebben de VN ...
en daaraan gelinkte organisaties die met DNA werken
( voor alle denkbare doelen )
de 100% Vrijheid om in NL alle
--- DNA-data / Data die bruikbaar is voor samenstellen DNA-profielen --te plunderen.

c) Alleen het 100% uitvoeren van de Grondwet
en het straffen van personen / organisaties die weigeren de Gw uit te
voeren, geeft de Individuele burgers enige macht over het persoonlijk
DNA & DATA inherent aan het gebruik van het persoonlijke
Telefoonnummer.

Dus:
Personen werkzaam in de Zorg-Industrie mogen geen bewijs
van Grondwetschendingen meer negeren.
d) Personen & organisaties in de Zorg mogen niet Lobbyen met Politici Bestuurders - CEOs - of elk ander Persoon - voor hun het regelen van hun
Praktijk-zaken , Beroeps-zaken of Arbeidscontract...; zij moeten eerst alle
Grondwet zaken Juridisch correct regelen.
Lobbyen & ritselen zij wel....
voor het regelen van hun zaken met Politici - Rechters en anderen,
zonder te controleren of Grondwet-zaken Juridisch correct geregeld zijn,
zijn zij schuldig aan uitvoeren van Oorlogsmisdaden
op het lichaam van de medemens in Nederland.
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e) Alle vormen van Grondwet-schendingen worden op de website van de
Persoon of Organisatie vermeld. Dit verzwakt de Criminele DNA-Killer-robot
van de Verenigde naties en organisaites gelinked aan de VN.

Juridische Realiteit in DictatuurNL
De Zorg-elite weet goed dat zij Politieke partijen - Parlement Koning - Gemeenten - Provincies - Knaw - Onderzoeksraad - NOS ++
letterlijk helpen bij het folteren & vermoorden van mensen in
Nederland.
f) Bewijs van Internationaal Strafhofrechtzaak en de 100% corruptie binnen
@EUatUN negeren
g) Bewijs van oorlogsmisdaden door Koning - Maxima - MrPietervanVollenhoven Prinses Beatrix negeren
h) Bewijs van 100% Vrijheid voor Moord door Inspecteur Gezondheidszorg negeren
i)

Bewijs van corruptie CentralPlanbureau - Min AlgemeneZaken - Min
BinnenlandseZaken - Min BuitenlandseZaken negeren

j)

Bewijs oorlogsmisdaden op Lichaam van Nederlanders door Politieke partijen Parlementsleden - Burgemeesters - Provincie bestuurders - FNV - CNV - VNONCW
- Bankensector _ Waterschappen +++ negeren

k) Bewijs van corruptie / oorlogsmisdaden door Publieke Omroep - RTL TalpaNetwerk +++ negeren
l)

Bewijs van organisaren Moord door #GGZ-directeur negeren

m) Bewijs van organiseren oorlogsmisdaden op NLers door Defensie - Politie Advocatenorde ++ negeren

Kortom:
Zorgverzekeraars zijn Terroristische Organisaties
die hun Klanten als Slaaf m / v behandelen.
Zorgverzekeraars zijn niet geínteresseerd in:
n) Persoonlijkheid van de klant
o) Intelligentie & juridisch bewijs van Leven in DictatuurNL
p) Corruptie Rechtbanken - Advocatenorde - Onderwijs in Leven Klant
q) Gezonde Evolutie / ziek-makende Evolutie voor Lichaam Klant
r) Oorzaak stijgende zorgkosten door Leven in DictatuurNL als gezin
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s) Schade die Koninklijkhuis - DNB - Pensioensector aanmaken door 'verkeerde
investeringen die de DictatuurNL versterken'
t) Hel die Politie - Defensie - NCTV - Bestuurders / Politici - NEP zorgverleners +++
aanmaken in het Lichaam van de Klant & Gezin

2. Meldplicht Grondwet-schendingen
a) Alle Personen & Organisaties hebben de wettelijke plicht om
Grondwet-schendingen door Politieke Partijen - Politici - Rechters Advocaten in sociale / medische dossiers - Wetenschappers bedrijven waarmee zaken wordt gedaan te melden bij:

Meldpunt Grondwet- schendingen
voor DNA-veiligheid
Zorg - Wetenschap - Recht - Defensie
b) Alle gerechtelijke procedures inzake DNA-veiligheid worden in
eerste Instantie afgehandeld door de Arbitrage-rechtbank Grondwet
RepubliekNL
(Omdat het Buitenland er vanuit gaat dat NL een Republiek is met
een Arbitrage-rechtbank en een Grondwet-rechtbank, per
18nov2016)
c) DNA van Nederlandse / Burgers op Nederlands grondgebied kado
geven of verkopen aan VerenigdeNaties- gelinkte organisaties
is gelijk aan Landsverraad en Volksverraad.

Artikel 3
Burgerplicht binnen Zorg-industrie
1. Alle Personen - die op contract basis zaken doen met de
Zorg-industrie -
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hebben de wettelijke plicht om Grondwet-schendingen door
uitvoerders binnen de Zorg-industrie
te melden bij het
Meldpunt Grondwet- schendingen
voor DNA-veiligheid
Zorg - Wetenschap - Recht – Defensie
2. Personen zijn alle Burgers die aanwezig zijn op Nederlands
Grondgebied en binnen de Zorg-industrie die daar formeel aanzweig
zijn voor alle vormen van zaken-doen.
Zodra je Grondwet-schendingen steunt
( de Zorg helpt Crimineel te zijn en te blijven )
is ook je persoonlijk DNA in groot gevaar,
voor manipulatie vanuit de Verenigde Naties.

Geschreven door:
Désirée Elisabeth Stokkel.
InterimMinisterPresident Nederland.
Grondlegger RepubliekNL en VN-schoonmaker.
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