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5G moord 
Verkiezingen Maart 
2023

 Vervalsing Uitslag.

 Topmanagers 
Ministers / Bedrijven
vermoorden mensen 
via USA – Codes of 
Ethics Hardware / 
Stoftware.

Slaven ICT systeem van NATO  

= USA militaire Rechter, bepaalt in NL 

 Wie wat moet doen 

 obv Hartslag / Talent / Gezondheidzorg / 
Biohacken van het Lichaam van de Mens 

 op Nederlands grondgebied.… 

 Waar dit werk moet plaatsvinden 

 voor Welke Stakeholder,  

 tegen Welke Betaling.

 Zwakke Slaaf wordt gedood met 5G.
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◦ Via Satelliet in Wifi 0 en een gehackte Router / Iphone / 
PC / TV / Gadget … wordt een Mens gedood met 
Radiogolven & Magnetisme.

Alle Ministeries werken hieraan mee.

Welke Top managers gaan WIE doden tegen Welke Betaling?

https://www.scrumalliance.org/  

Probleem in Nederland:

Defensie – Politie – Rechtbanken  weigeren hun 
Topmanagers te arresteren en uit hun Arbeidscontract te 
verwijderen;

Tegen deze personen ligt een Internationaal Strafhof rechtszaak 
wegens Bouwen DictatuurNL / WO3 / Biowapen oorlog / Genocide.  
Het zijn dus Terroristen 
die Grondwet – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen niet uitvoeren … 
en dan ook 100% chantabel zijn onder Maffia geld / computers.

In Amerika is ongeveer 50% van Topmanagers chantabel.
In NL 100% door corruptie binnen Rechtspraak / Internationaal Strafhof / 
Internationaal Gerechtshof / EU hof voor de Mensenrechten. 
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Verkiezingen Maart 2023 gaan dus over de vragen:

 Wie mag Wie biohacken / doden met 5G op NL 
grondgebied?

◦ Alle Topmanagers van NL mogen burgers vermoorden. 

 Wie bepaalt dit? 

◦ Geldzak van de Maffia die NL chanteert met Corruptie 
bij Rechtbanken – Defensie – Politie – Koningshuis – 
Onderwijs – Banken – Int.Strafhof rechtszaak tegen NL 
www.d66republiek.nl  voor Dossier.

 Wie betaalt dit?

◦ Individuele Burgers op NL grondgebied financieren hun 
Eigen Moord.  Verzekeringen zijn een belangrijke 
Melkkoe.

◦ Rechtszaken zijn nu NEP recht;  uitslag van de Rechtszaak
is al bepaald door EU / VN / WEF / NATO / USA militaire 
Rechtbanken. 

◦ Rechtszaken dienen nog uitsluitend voor maken van 
1 Wereld parlement en het regelen van Enkele 
Miljardairs op Aarde, die de Macht hebben over 
ALLES. 

◦ AI Robots liegen – tegen betaling – en regelen de 5G 
Beschadiging / Vernietiging van de Mensheid.

 Welke Satellieten worden hiervoor gebruikt, onder 
Welk bedrijf? 

◦ Alle Grote – Amerikaanse – Satelliet bedrijven 
worden overgenomen door Pentagon, die dus USA 
Militaire Rechtbank levert achter de Code of Ethics binnen 
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Hardware / Software bedrijven.   

◦ Amerikaanse Soldaten ( onder de Drugs ) voeren de 5G 
moorden uit op grote groepen mensen.

 Wanneer?

◦ Binnen de Lobby wordt vastgesteld ‘Welk bedrijf  welke 
hoeveelheid geld mag verdienen op Financiële Beurzen’. 

◦ Het slopen van Materiële zaken / Mensen wordt hierop 
ingericht = oorlogsvoering / aanslagen.

Alle Codes of Ethics  zijn inherent aan Amerikaanse 
Hardware / Software bedrijven.  

Dus EU / NL hebben geen Enkele Juridische macht.

Rechtbanken worden verlaagd 
tot Talkshow / Adviescentra … 
die verantwoording afleggen 
aan Buitenlandse Dictatoren op NL grondgebied. 

Dit proces wordt opge-eisd mbv 5G Biohacken / Plunderen / 
Moord. Ook op Parlementsleden / Topmanagers.

www.oecd.org/gov/ethics/
ethicscodesandcodesofconductinoecdcountries.htm#:~:text=Citizens
%20expect%20public%20servants%20to,their%20tasks%20in%20daily
%20operations.
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Verkiezingen worden bepaald door USA Militaire 
Rechtbanken:

 Bepalen WIE er aan de Macht moet zijn in Welk 
Arbeidscontract.

 Bepalen Wie … een medemens moet cDNA-editen / upgraden
van Talent / moet moorden met 5G. 

Verkiezingen in KoninkrijkNL gaan niet over Financien.

 Het staat al vast dat NATO / Intosai een Ministerie Financien 
voor VN vormen… en dat Amerika alle banken met Ict  kan 
leegtrekken. 
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Désirée Elisabeth Stokkel

   Donkerelaan 39, 
   2061 JK Bloemendaal NH 
   Netherlands  

   

www.rechtenpit.nl 
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