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    Rijksoverheid werkt voor doden 
    van alle Mensen in NL met 5G / 
    Chemie  / Voltage.

Beveiliging bestaat niet in 
KoninkrijkNL.

FBI moet mensen doden in NL
voor Overleven van USA volk, 
dat wel WO3 stopt. 

Verschil tussen Nederland – Amerika in Wereldoorlog3

   
Nederland = 100%  Pro-genocide, inclusief alle Beveiligings en
                                 Recht-systemen.

              
Defensie / Politie / Rechtbanken weigeren de Oorlog op NL 
Grondgebied te stoppen, voorbehoud van Eigen Luxe Leven.

Deze Luxe is grotendeels NEP, omdat 5G / Chemie / Voltage moorden door 
Buitenlandse Hardware & Software bedrijven op NL grondgebied 
worden uitgevoerd.
Onder leiding van Verenigide Naties / Internationaal Strafhof / Nato / IMF +.

Defensie – Politie – Rechters – Professoren weigeren WO3 te stoppen;
zij willen geen moeite doen om het Moordende Landsbestuur in de 
gevangenis te zetten. 

NL overheid verbergt alle Juridisch pijnlijke waarheid over bouwen 
oorlog / starten & uitvoeren van Chemie oorlog tegen Eigen NL volk. 
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Geen enkele Politieke Partij die Waarheid inzake 100Jaar Biowapen 
oorlog op tafel … voor het redden van Mensenlevens op NL grondgebied. 

Er is geen enkele Unit binnen Landsbestuur – Bedrijfsleven – Politiek 
– Recht die    de Verkiezingsfraude aan het NL volk uitlegt.

Darkweb geldgroepen ‘betalen Hardware & Software bedrijven voor het 
saboteren van Verkiezingsuitslagen van Koninkrijk NL’. 

 
Amerika = 50%  Pro-genocide;  60% Governeurs wil Recht & Vrede. 

Defensie is zelf Half-vergiftigd.

Deel militairen zijn Psychopaten die al bezig zijn met 5G stalking / moord.
Deze personen kunnen niet meer genezen.

Bedrijfsleven financieert deze moordende cellen.

Hardware & Software is ook actief op NL grondgebied. 

Deze ‘Meer Genocide Bedrijfsvoering kan door FBI niet worden 
gestopt, nu Buitenland / Verenigde Naties… ergens op Darkweb de hel 
financieren’. 

Bovendien is Nederland een grote STORENDE FACTOR voor USA 
nationale veiligheid , doordat Internationaal Strafhof & Internationaal 
Gerechtshof gevestigd zijn in Denhaag – NL. 

FBI heeft partij gekozen voor Win alle Rechtszaken procedure 
www.rechtenpit.nl,  met gevaar voor Eigen Leven. 

FBI is ook opgedeeld in Wel-genocide steuners & WO3-stoppers. 

In Amerika ,worden nu al zware rechtszaken gevoerd tegen Bigpharma, 
voor bouwen & starten van Vaccin genocide. 

In Amerika vinden Politieke Hoorzittingen plaats , inzake Chemie oorlog. 
Overheidsorganisaties publiceren heel veel Waarheid op hun websites.

Algemen Corruptie door Hardware & Software ‘is het praatje van de Dag 
in USA’.   Fraude wordt wel erkend / onderzocht / voor de rechter gebracht.
Ook Elite criminelen worden wel in de Gevangenis gezet.

2

http://www.rechtenpit.nl/


FBI moet overgaan tot doden van NL Landsbestuur & Beveiligers.

Voor het Redden van Eigen Amerikanen, overal op Planeet Aarde. 

Internationaal Strafhof heeft maar 1 Taak = witwassen van Crime.

Defensie / Rechtspraak / Parlement  / Overheid / Bedrijfsleven helpen het ICC
hierbij.  

FBI moet dus ICC personeel & Rechters op NL grondgebied doden.
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BNnederland neemt Amnestie mogelijkheid 
van FBI niet serieus

BVNL is uitgekozen als Politieke Partij voor Amnestie en Vredes / Rechten 
onderhandelingen. 

Deze taak ‘is aan hen toebedacht, nu zij geen WEF taal toepassen in dagelijks 
Gesprekvoering’. 

Maar, BVNL bestaat wel uit Luie Mensen die geen verantwoordelijkheid willen 
kennen voor Stop Wereldoorlog 3. 

Zij denken ‘om de oorlog heen te kunnen praten’, tot aan de Dag dat één van 
hen met 5G is vermoord. 
Dit blijkt uit hun gedrag. 

InterimMinisterPresident  DésiréeStokkel  publiceert online wat nodig
is,  voor RepubliekNL.

Het stoppen van Int.Strafhof corruptie binnen Rijksoverheid – 
Defensie – Rechtbanken – Parlement heeft prioriteit. 

FBI zal D.E.Stokkel niet vooraf informeren over noodzakelijke Terroristen 
Arrestaties / Liquidaties op NL grondgebied. 

Internationaal Strafhof moet tijdelijk worden gesloten.

DesireeStokkel moet Arbeidscontract IminPres krijgen van MinBZK, 
vanaf 18 november2016 + bij behorende salaris.  Zonder meer oorlog / 
haat / getreiter, uitgevoerd door Ambtenaren en Managers. 

Dit Arbeidscontract is het Enige Juridisch Waardevaste Startpunt in Nederland 
en binnen Verenigde Naties,  voor Onderhandelingen tussen Amerika & 
Nederland  ( en VN) ,  vanaf Win alle Rechtszaken procedure. 

Amerika kan NL binnen 1 week 100% failliet maken
= Mit.edu kan www.DNB.nl binnen 1 week 100% leegtrekken = geld weg.

FBI wil geen Failliet Nederland, maar zal bij blijvende 100% corruptie bij 
Rijksoverheid – Gemeenten – Provincies er niet voor terugdeinzen… om wel 
RepubliekNL gerechtelijke procedure te starten. 

FBI heeft niet afdoende Macht voor het stoppen van alle Criminelen op 
Darkweb, die NL failliet willen maken.
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Deze Tekst is bedacht en geschreven door

Désirée Elisabeth Stokkel
Donkerelaan 39
2061Jk Bloemendaal
Nederland

www.republiekbvnl.nl 
www.rechtenpit.nl 
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