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 Bewijs /  evidence Bioweapon  
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Outline:   
Bioweapon Century = Worldwar3.  
 
WEF – pandemic – Simulation = geplande Start van Wereldoorlog3. 
 
 
100 jaar durende Biologische Oorlog,  
 
gestart door United Nations – WEF – Presidents of  
 
UN memberstates. 
 
 

Biotech | Maxygen | Sunnyvale 
 
 
14NEXTGENBIOWEAPONS.PDF (defense.gov) 
 
 
 
Patent Biosensors for Bioweapons , made out of Virusses: 
 
 
US20190242888A1 - Detection of bioagents using a shear 
horizontal surface acoustic wave biosensor - Google Patents 
 
 
Transport Virus: 
 
 
Adeno-Associated Virus (AAV) as a Vector for Gene Therapy 
(nih.gov) 
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Mensen worden misbruikt voor GEN-therapie 
Militaire Testen.  
 

 
 
Netherlands is in WO3,  
because the International Criminal Court refused  
to proceed on the ICClawsuit against NL,  
started by me,  in May2007.   
 
And, against  King Willem-Alexander,  in June2014.  
 
 
All Humans will fall ill / die due to Bio-agent production and 
release of Virusses in the Air, by Gatesfoundation Laboratoria.  
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Meer Biowapen WO3 bewijs op 
www.d66republiek.nl  
 
 
 
 

 

 
WEF_Advancing_Digital_Safety_A_Framework_to_Align_G
lobal_Action_2021.pdf (d66republiek.nl) 
 
 

WEF – UN – IMF – Presidents – Business ‘bouwen een 
Wereldparlement’.  
 
In Constructie bij:  
 

 IEEE - The world's largest technical professional 
organization dedicated to advancing technology for the 
benefit of humanity.   
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Video van WEF kanaal op Youtube. 
 
Deze Club tolereert GEEN Groeps-denken / 
Groeps-handelen.  
 
 
Deze Club dult / gedoogt geen Bilaterale Verdragen tussen 
VN-lidstaten.  
 
Deze Club ontwerpt NU:  
 
een Financiële Robot,  
die alle Ongehoorzame Presidenten  
– Zakenmensen  
– Instituten  
– Overheden  
– Burger zullen straffen  
 
‘voor het nemen van Besluiten  
en uitvoeren van Programma’s … 
die niet zijn gestart  
vanaf de Pauzen-AI-robot voor Total Contol.  
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Warlords produce a Bioweapon in a Lab; 
misusing biological systems in Nature. 
 
Using Chemical elements from Nature.  
Using a 1200 years old SARScov2 virus, that was too weak to 
destroy humans. 
 
Than,  they take the Chemical stuff – which is mixed with 
a Natural Virus - and put it in Animals. 
 
These animals process on the Chemicals & SARScov2 , put in 
their body .  
 
This results in ‘Virus Ebola – MERS – HIV  - Zika – 
SARScov2, in Animals in Laboratoria’.  
 
 
For making Humans ill: 
 

 For BigPharma money and Total Control the Humans, fun. 
 

 For the realization  of a  Worldparliament 
 

 For turning Managers into Sect-leaders  with a  
 
POPE – attitude for control over Earth with the most 
powerful  www.ieee.org  AI robot . 
 
 

Digital Stability Board / Financial Stability Board:  
   

 Hidden IEEE_Popes in charge of Everything on Earth. 
 

 They think that they can control 7.8 to 9 billion humans on 
Earth, when the AI  for punishments with Money & Means 
is in place.  
 

 All Humans must be vaccinated for GEN-therapy lifestyle; 
one way or the other. 
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Making money out of : 
Biowar – Total Control – Slavery - Torture 
 
Financial Stability Board (fsb.org) 
 
 

 
There is an ICC lawsuit against KlaasKnot.  
 
icc-rechtzaak-dnb-dhr-k-h-w-knot-dhr-a-h-g-rinnooykan-nos-jandejong-johanvanderwerf-
eo-blauwbloed-arjan_lock-_addeboer-jeroensne-13oktober2014.pdf (d66republiek.nl) 
 
 
The ICC personnel has itself voluntary 
 ‘killed by WEF – Worldparliament makers’.  
 
The Chief of the FSB = worst Terrorist of all. Assuming he is 
‘one of the Popes in charge of Slavedrivers AI – robot.  
 
 
All other members of FSB, ignore the ICC lawsuit against 
Antonioguterres / UN.  

 And,  against their own Presidents in Parliament.  
 
Courtfile on www.d66republiek.nl  
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Where it goes wrong:  
 
 
They think they are in charge,  but they support illegal GEN-
therapy experiments on Babies & Young persons. 
 
In NL, the Classical Baby-vaccins are sneakily being replaced 
with ‘Half GEN-therapy serums’.  
 
To make the Babies respond to Total Control Economy. 
To bring Babies and Young Children into the Bioweapon war.  
 
Parents are not informed.  Children are turned into 
Warvictims from the day they were born. 
 
 
Self-amplifying RNA vaccines for infectious diseases | 
Gene Therapy (nature.com)  
 
FSB & Co want all ‘standard Good-working Vaccins to be 
replaced with LOGIN / Self-spreader vaccins for standard Child 
diseases’. 
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Thus,  the Financial Stability Board = not stable at all, 
when you make the Young Generation sick.  
 
When you kill the parents of the Babies, with Self-spreader 
Vaccins, WEF - Slavery won’t work. Torture won’t work, because 
the human body stops functioning.  Victims turn away from 
Warlords, redesigning a whole New Community among 
themselves.  
 
UnitedNations has merely published ‘outlines for their own 
criminal methods of work during Worldwar3’.  
 
They write about ‘the wrong doing in case of Human trafficking 
– Sexcrime – Childrights violations’,  to prove the system they 
construct as an Elite in the World Economic Forum program. 
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InterimMinisterPresident DésiréeStokkel,  
thuis aan het werk.  
 
Total niet onder de Indruk  
 
van     Welke     AI  Paus     dan ook. 
 
I am not impressed by any Pope, at all. 
 
I will not have myself or Younger Generation killed, by 
psychopaths in Politics – Business – Courts of law – Community. 
 
I will not accept a Never Functioning Worldparliament.  
 
I will not accept the End of Planet Earth, caused by Billionaires.  
 
I will not accept a Police – Defence – Security system… 
that is in charge of the Total control  Economy: 
 

 Slavery – Torture – Biological War genocide – 
Humantrafficking – Sexcrime – AI robot bullshit. 

 
I will not adjust to a Sect-management Culture. 
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Legal value of UN – WEF – FSB – IEEE / DSB 
 

= 00,00   ZERO 

 
 

 UNSG AntonioGuterres is a Terrorists , who does not want 
UN memberstates to work with UN-charter / UN-treaties. 

 
 Kingdom Netherlands – where International Criminal Court 

and International Court of Justice are located – is 
Dictatorship, since June 2014 ( ICC lawsuit against King).  
 

 WEF  is legally obliged to stop the Dictator’s  methods of 
work at UN – NL – ICC – ICJ and FSB – IEEE – Whitehouse 
( UN is located in USA)   and all other Institutes, linked to 
UN. 
 

 EU Treaties (europa.eu)  can all be schreddered, not they 
are not anchored in Torture-treaty / Slavery-treaty. Besides, 
the EU lobbies with IntlCrimCourt. 
 

 InterpolHQ – Europol – National Police systems – National 
Counter Terrorism / Security Services  - National Defence 
systems – NATO… are all quilty of Warcrimes, in United 
Nations system.  They ignore their obligations from the 
Torture-treaty  +   , too. 

 
 Appereantly, all the Lawmakers ( payed for by Taxoffice 

money from Civilians ) assume  
 
‘that when the Group designes Human trafficking – Sexcrime 
– Crimes against Children by AI robot ‘one walks free, now 
one can put the blame on de robot’.  
 

 Humans can live & work without computers… 
Warlords can not, now their livelihood depend on ICT.  

 
 



 Otp-cr-407/ 07  26 

Treaties against human trafficking key to fighting scourge, 
supporting victims (unodc.org) 
 
Now I come to terms with the True Evil at UnitedNations,  
the conclusion is:  UN never planned to protect Human bodies 
against Warcrimes – Humantrafficking – Slavery.  
 
They were preparing themselves for an Elite lifestyle behind  
an AI robot, in charge of  Total control Economy with GEN-
therapy punishments under 5G cell-tower terror.  
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The Bioweapon is started in oct2019. 
By making sure that Virus SARScov2, mixed with Chemicals is in 
the air  and makes humans ill.  
 
The WEF brainswash-program voor Vaccin intake is started.  
 
Vaccins must become the normal way of live.  
 
Humans must undergo a Torture / Slavery parcours, that will stay 
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on Earth for 100 years to come.  Until the day ‘that they UN 
people can change all they want to change in a Human for their 
sadistic & economics targets’.  
 
The Biological War stops, when Humans can live forever, thanks 
to forced GEN-therapy.  
 
Cybercrime Module 12 Key Issues: Online Child Sexual 
Exploitation and Abuse (unodc.org) 
 

 
 
Digital Stability Board / Financial Stability Board, 
 
Work with Regulations designed by IEEE.org  
 
This clubs ignore all Legal obligations that spring from UN-charter 
/ UN treaties / Humanright treaties / National Constitution / 
National law.  
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IEEE SA - Children's Data Governance 
 
 

 
 
 
A child does not have any rights at all,  
under IEEE-standards.  
 

 Child is handled – addresses as a Slave.  
 

 Children can not Claim Justice & Damage Payment.  
 
5Rights | 5Rights responds to the Joint Committee’s report 
on the Online Safety Bill (5rightsfoundation.com) 
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IEEE  does not create a Legal system for Young People.  
 
What they present here is an Evil mind; they analyse eachothers 
political useless conversations  /  useless Draft laws.  
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IEEE is quilty of brainwashing, with Safety by Design:  
 
The antivax accounts on Social media are labelled as ‘Self-harm / 
Pro-suïcide / disinformation’.  
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IEEE Worldparliament Regulations Standards, are dictated 
Obligations:  
 
All countries must work with the same Foundation for Justice. 
Good Lifestyle for the Tech-giants;  humans and their needs are 
ignored.  
 
Netherlands may not determine ‘which Laws the Children of NL 
need’.  Neither do Whitehouse – China – Russia – Arabia.  
 
Torture & Slavery are presented as Normal AI – robot Lifestyle,  
for all Humans.  
 
 
By the Worldparliament. 
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SECT Synonyms: 23 Synonyms & Antonyms for SECT | Thesaurus.com 

   

Wereldparlement :  
 
Sekte-management 
 
 

 Worldparliament:  
 
Sect -management 

   

Wereldparlement werkt met een :  
 

 Digital Stability Board 
 Financial Stability Board.  

 
 
Dit zijn de Verborgen AI – Robot 
Pauzen, die ALLES willen bepalen, in 
alle Landen, voor alle Leiders & 
Burgers.  
 
 
 
Alle Politieke Partijen /  
Kiesraad / 
Rijksoverheid /  
Gemeenten /  

 Worldparliament works with :  
 

 Digital Stability Board 
 Financial Stabilitie Board.  
 

These are the Hidden AI- robot 
Popes, who want to determine 
EVERYTHING  for all Countries, for 
all Leaders & Civilians.  
 
 
 
 
All Political Parties /  
Electoral council/ 
Government/  
Local Council/  
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Provincies /  
DNB/ 
Verzekeraars 
 
willen een Wereldparlement.  
 
Zij denken allen een machtig 
Arbeidscontract te krijgen binnen het 
Wereldparlement. 
 
Zij denken allen  
‘dat …  als zij de Biologische Oorlog 
starten en gaande houden met 
Zichzelf verspreidend SARScov2 
Vaccin, zij ook een Wereld-leider 
zullen worden’.  
 
 
Dit worden zij niet! 
 
Nederland wordt een 100% 
Slavenland;  
 
ook alle Top-managers worden 
Slaven van Pauzen AI – robot 
Club.  
 
Wie zijn deze Pauzen?  
 
Dit weet je niet / nooit! 
 
Er is een Communicatie-club,  
die regelt  
dat er Media Hersenspoelen is…  
en die dient  
als scherm  
voor de Pauzen – terroristen. 
 
 
Wat doen deze Pauzen  
AI – terroristen? 
 

 Straffen Landen – Parlementen 
– Burgers – Bedrijven  met 
Geldstromen / Geldblokkades.  

 

States or District Councel/  
Central banks/  
Insurance 
 
do want a Worldparliament. 
 
They think that they will obtain a 
powerful Labourcontract within the 
Worldparliemant.  
 
They all think 
‘that… when they start a Biological 
War and keep this going with the 
Selfspreader SARScov2 Vaccin, they 
also will be a World-leader’.  
 
They won’t! 
 
 
Netherlands will be a 100% 
Slave-country;  
 
Alle Top-managers will be 
Slaves for Pope – AI – robot 
Club.  
 
Who are these Popes?  
 
You don’t know / will never 
know. 
 
There is a Communication -club,  
that takes care of  
Media for Brainswashing…  
and that serves  
as a Wall 
 in front of the Pope-terrorists. 
 
 
What do these Pope-AI – 
terrorists undertake?  
 

 Punish Countries – 
Parliaments – Civilians – 
Compagnies with Money flows 
/ Money blockage.  
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 Bepalen Welke investeringen 
moeten gedaan,  WAAR op 
Aarde, voor WIE winstgevend, 
op WELKE termijn.  
 

 Bepalen alle Arbeidscontracten 
en kiezen de Personen , die 
werken in die Contracten.  
Vinden dat Sollicitanten / 
Burgers geen vragen mogen 
stellen aan Wereldparlement 
‘omdat de AI robot zo 
ingewikkeld denkt en handelt… 
dat de Mens… de beslissing die 
de AI neemt voor een 
Arbeidscontract toch niet kan 
begrijpen’.  
 
 

 Bepalen WIE , Welk soort 
toegang heeft tot  Welke 
financiële middelen… en 
bepalen ook HOE dit geld moet 
worden besteed, voor Welke 
winst van Welk bedrijf.  
 

 Bepalen de Kwaliteit van Leven 
in elke Nano-seconde voor elk 
persoon in een Land. 
 

 Bepalen alle ICT – AI – 
parcoursen, plus het DOEL van 
deze Robot-systemen. 
 

 Bepalen WIE  in een Land, 
WELKE medische data krijgt 
voor Welke medische 
behandeling; en, met welk 
resultaat deze behandeling 
moet worden afgerond.  
 

 Bepalen Goed of Slecht 
functioneren; de AI-robot 
achter de mens wordt hiervoor  
beloond of gestraft.   Het 
Bedrijf krijgt dus een beloning 

 
 Determine Which investments 

must be done, WHERE on 
Earth, to be profitable for 
Which organization, on Which 
timeline. 
 

 Determine all Labourcontracts 
and select the Persons , who 
must work for those 
Contracts.  
 
Conclude  that all Applicants / 
Civilians may (not ) ask 
questions to the 
Worldparliament                  
‘now the AI robot is a 
complicated system for 
decision making and Good 
practice… that a Human .. will 
never be able to comprehend 
the dicision made by AI-robot 
for the  Labourcontract’.  
 

 Determine WHO, owns Which 
type of access to Finance… 
and determines HOW all that 
money must be spend, for 
Which profit for Which 
company. 
 

 Determine all ICT – AI -
routes, plus the Target that 
these Robot systems must 
met.  
 

 Determine WIE in a country, 
will receive WHICH medical 
data for Which medical 
treatments; and,  what the 
result of this treatment must 
result in.  
 

 Determine Good or Bad 
behavior; de AI-robot behind 
the huma will be rewarded or 
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of straf van het 
Wereldparlement; de Slaaf 
krijgt niets.  
 

 Bepalen Succes of Falen van 
elke Organisatie;  met Geld – 
Grondstoffen - Mensen – 
Eigendommen – Belonen of 
Straffen. 
 

 Bepalen de Gang van Zaken op 
de Financiële beurzen; bij 
Verzekeringsmaatschappijen; in 
privélevens van individuen. 
 

 Bepalen ‘hoe een Koe moet 
poepen’.  
 

 Bepalen ‘hoe de Zon moet 
schijnen’.  
 

 Veroorzaken Crisis op Crisis, 
voor BuildBackBetter 
investeringen.  
 

 Biohacken is standaard 
‘communicatie middel’; 5G 
genocide.  
 

 5G -terreur met Natuur voor 
Financïele macht op Nationaal 
grondgebied van een VN-
lidstaat.  
 

 Er wordt op geen enkel wijze 
nog gewerkt met VN-handvest 
of VN-verdragen / 
Mensenrechtenverdragen.  
 
De Elite is volgens de Pauzen 
‘de echte Minderheidsgroep, die 
aan Mensenrechten geholpen 
moet worden’.  
 

 Vaccin-terreur;  alle Slaven 
moeten zijn Gevaccineerd.  

punished. The Compagny will 
receive a reward or 
punishment from the 
Worldparliament; the Slave 
will not receive anything at 
all.  
 

 Determine Succese or Failure 
by each Organisation on 
Earth; with Money – 
Rawmaterials – Humans – 
Assets – Rewards / 
Punishments.  
 

 Determine the Methods of 
Work at Finance Stock-
exchange; at Insurance 
compagnies; in private lives 
of individuals.  
 

 Determine ‘how a Cow must 
po’. 
 

 Determine ‘how the Sun must 
shine’.  
 

 Trigger Crisis on top of Crisis, 
for  BuildBackBetter 
investments.  
 

 Biohacking is standard 
‘communication-tool’; 5G 
genocide.  
 

 5G-terror on Nature for 
Financial power on National 
territory of a UN-
memberstate.  
 

 They ignore the UN-charter 
and all UN-treaties / 
Humanrighttreaties.  
 
The Elite is according to these 
Popes ‘the real Minoritygroup, 
that must be able to gain 
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Pauzen-terroristen  
begrijpen niet  
 
‘dat als je  
een Zichzelf verspreiden 
SARScov2 vaccin  
op Aarde loslaat…  
 
je als Criminele Wereldleider 
ook automatisch wordt 
gevaccineerd’.   
 
Alle Individuen worden 
‘stiekem de GEN-therapie 
ingebracht’.  
 
 
 
Met Vaccinaties of Medische 
behandelingen bij een Arts.  
 
Alle Burgers worden 
‘omgebouwd’.   
 

 gender 
 hersenen 
 talent 
 medische militaire tests 
 biohacken  
 belonen of straffen 
 gedwongen relaties 
 gedwongen seks 
 seks-crime met kinderen 
 gedwongen familie doden 
 honger 
 dorst 
 5G dood 

 
Burgers verliezen alle macht 
over hun Lichaam – Gezin – 
Huis – Bedrijf – Toekomst. 
 
 

 
 

Humanrights’.  
 

 Vaccin-terror; all Slaves must 
be Vaccinated.  
 
Pope-terrorists 
don’t understand  
 
‘that when you use the Self-
spreader SARScov2 vaccin on 
Earth…  
 
The Criminal Worldleader will 
become vaccinated too, 
automatically’.  
 
All Individuals must be 
‘sneakily pulled / pushed 
into GEN-therapy’.  
With Vaccins of Medical 
treatments by a Doctor.  
 
All Civilians must be 
‘reconstructed’.  

 
 Gender 
 Brain 
 Talent 
 Medical military tests  
 Biohacking 
 Rewards or punishments 
 Forced relationships 
 Forces sex 
 Sex-crime with children 
 Forces family murders 
 Hunger 
 Thurst 
 5G death 

 
Civilians lose all power 
over their Body – Family – 
Home – Compagny – 
Future.  
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Elections for Parliament in Netherlands,  
 
must start from Constitution RepublicNL.  
 
 
 
RepubliekNL is ontstaan = Koning weigert uitvoeren Grondwet - 
Mensenrechten - D66 RepubliekNL Volk: Eigen Grondwet. Rechtbank / Stop 
Burgeroorlog 5G Bigpharma / Stop USA - WTO - WEF - IMF - EU - NATO - 
eenvandaag 
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TweedeKamer Verkiezingen RepubliekNL.  
 
 
KoninkrijkNL kan niet meer bestaan, doordat de Duivel,  
ook de Macht over alle werk van Rechtbanken krijgt.  
Koning is Maffia. 
 
Incl.  Internationaal Strafhof – Internationaal Gerechtshof – Zeevaart 
tribunaal worden ook bestuurd door Pauzen – AI.  
 
Pauzen – AI – Robot    heeft de 100% macht  
 
over KoninkrijkNL,   maar niet over RepubliekNL 
 
nu ik – Stokkel –  
 
de  ICCrechtzaak tegen NL  ben gestart,  in Mei 2007.  
 
 
 
AI-Duivel  heeft heel veel minder  Pauzen Maffia macht  
 
in RepubliekNL, doordat  de Grondwet RepubliekNL,   
 
een Grondwet  voor het NL Volk is.  
 
 
 
Schadevergoeding – Economie op Nationaal Grondgebied NL. 
 
Criminelen die de Grondwet niet uitvoeren,  
 
betalen Schadevergoeding aan Slachtoffer.  
 
De AI-robot krijt geen Schadevergoeding in RNL.  
 
 
 
Bovendien moet elke Burgers of Organisatie die partij is in een conflict,  
bij de Arbitrage-Rechtbank RNL 
 een verplicht Probleem-oplossing voor Conflict beëindiging inleveren. 
 
 
 
Wat kan niet in RepubliekNL?  
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 Burgers rechten ontnemen. 
 Dictator zijn. 

 
 Democratie verwijderen. 
 Parlement verlammen. 
 Verkiezingen vervalsen. 

 
 Volk ‘niet rechtsgeldige wetten opleggen voor Slavernij’ en Total 

Control leven. 
 

 Eigendommen van NL stelen.  
 Eigendommen van Volk stelen. 

 
 Bedrijfsleven chanteren met Geld - Grondstoffen – Arbeid. 
 Bedrijven dwingen failliet te gaan voor Fusies met de Duivel. 

 
 Onderwijs uitschakelen.  

 
 Ouders los pesten van kinderen. 

 
 Families uit elkaar halen. 
 Gedwongen relaties. 
 Gedwongen seks. 
 Gedwongen kinderen maken. 

 
 Gedwongen Medische terreur. 
 Gedwongen Gender wijziging. 
 Gedwongen Transformer/ Buitenaaards wezen  zijn. 

 
 Gedwongen Crisis / Oorlog. 
 Corrupte Politie / Defensie.  
 Corruptie Nato – VN – Politiek. 

 
 Gedwongen het Geld in de macht van de Duivel laten. 

 
 RepubliekNL = 50% Contant geld Economie. 

 
 
AI -Robot kan weinig schade aanrichten  
 

         als alle Burgers weer met contant geld betalen. 
 
 

 
 

  

Alle Politieke Partijen opschonen.   
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Alle Huidige Politieke partijen in het Landsbestuur,  
moeten Bewijzen dat zij geen Wereldparlement willen. 
 
 
 
Moeten bewijzen ‘dat zij niet willen werken voor een Pauzen - AI – 
Robot,  die wordt gebouwd en opgelegd door ONZICHTBARE 
Wereldleiders’. 
 
 
Biologische 100 jaar durende   GEN-DNA oorlog  
– gestart door VerenigdeNaties  –  moet worden gestopt.  
 
 
 
 
Alle Huidige Politieke partijen moeten nieuwe leden krijgen, die deze 
oorlog in openbaar stoppen.  
 
Dit is hun Levenstaak.  
Zij moeten bereid zijn alle Corruptie te vinden – benoemen – stoppen.  
 
Zij moeten de Oorlogsmisdadiger Koninkrijk NL uit de Partij zetten, omdat 
zij het volk in Gedwongen GEN-therapie hebben gebracht en houden.  
 
 
 
Alle Partijleden & Politici  van  Republieknl      zien als Levenstaak:  
  

 Het in Leven houden van Onafhankelijke Rechtstaat RNL.  
 

 Het in Leven houden van het NL volk, in goede Gezondheid zonder 
Gedwongen GEN-therapie. 
 

 Het in stand houden van de NL economie, op NL grondgebied voor 
NL volk.  
 

 Het herbouwen van Veiligheid in Gw RepubliekNL = criminaliteit zal 
dalen. 
 

 Het Schoon houden van Parlement, dat de 100 jaar durende  
         Bio-oorlog 24.7 moet verwijderen… 
         tot aan de Dag dat de Opgelegde GEN-therapie van Aarde  
         is verdwenen.   
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Verkiezingen RepubliekNL 
 

 De Gekozen Minister President. 
 

Elke Politieke partij kan 1 kandidaat naar voren schuiven.  
 

 
 De indirect Gekozen Vice-premier. 

 
Elke Partij geeft op de Kieslijst aan wie deze persoon zal zijn voor de 
Partij. 
 
 

 De indirect Gekozen Ministers & Staatsecretarissen. 
 
Elke partij geeft op de Kieslijst aan welke Functie een persoon wil 
hebben. 
 

 
 De Regering wordt gevormd door de Grootste Winnende 

partijen. 
 

De Formatie werkt vanaf het Folterverdrag / Slavernij verdrag voor 
het stoppen van de Biologishe oorlog en de Pauzen- AI – Robot.  
 
 

 Er komt een Grondwetrechtbank , verankerd in de Grondwet 
RepubliekNL.  
 
Pauzen- AI – Robot wordt dan gestraft met een Taakstraf van 365 
dagen onder Electronisch toezicht of Gevangenisstraf.  
 
 
Door deze straf in te stellen ‘komt altijd de Hoogste Maffia 
baas op Tafel’.   
 
Lagere Maffia heeft geen zin in 365 dagen Enkelband of 366 dagen 
celstraf.  
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 Arbitrage-rechtbank, oordeelt altijd over alle Organisatie 
conflicten op NL grondgebied.  

 
Duivel kan zich niet verschuilen achter Buitenlandse rechtszaken. 
 
 
Een conflict op NL grondgebied, wordt altijd eerst bij de NL 
Arbitrage-RB  voorgelegd.  
 
Hoger Beroep is mogelijk bij een Standaard ‘vecht rechtbank’, op NL 
grondgebied.  
 
Buitenlandse Pauzen- AI – Robot, kan wel rechtszaken tegen 
RepubliekNL starten, maar alleen nadat er aan Gerechtelijke 
Uitspraak van de NL A-rechter is.  
 
Een Nederlandse Organisatie , die op NL grondgebied verblijft en niet 
naar een ander VN-land afreist… kan niet worden gestraft door de 
Pauzen- AI – Robot in dat andere land.  
 

 Mensenhandel is nauwelijks mogelijk dankzij Grondwet 
RepubliekNL. 
 

 De Pauzen- AI – Robot wil een wildgroei aan Immigratie. 
 

 Dit kan niet plaatsvinden in RepubliekNL.  
 
Geregeld in de Grondwet RepubliekNL e.a. Republiek-wetten: 
 
Asielzoekers moeten bewijzen dat zij in hun Thuisland naar een 
Rechtbank zijn gegaan voor Conflict beëindigen.  Of, dat zij zelf een 
lokale Rechtbank zijn gestart voor het oplossen van hun Nationale 
conflicten.  
 
Asielzoekers moeten bewijzen dat zij Ambassades om hulp hebben 
gevraagd tijdens het zoeken van een Oplossing van een Conflict; 
vanaf het VN-verdragen en VN-mensenrechtenverdragen.  
 
Asielzoekers moeten bewijzen dat zij een Rechtszaak zijn gestart bij 
Internationaal Strafhof.   
 
Alleen als er geen ICC oplossing mogelijk is, mogen zij Asiel 
aanvragen.  
 
Pauzen – AI – Robot kan op deze wijze  
 
geen Groep Criminelen naar NL sturen 
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om hier ‘de Crisis te veroorzaken  
 
en de de BuildBackBetter investeringen op te eisen’.  
 
In 5G Genocide. 
 
Kan ook geen Gerechtelijke Uitspraken in NL dicteren aan NL volk.  
 
Kan geen Arbeidscontracten bepalen – invullen – uitvoeren en de AI 
de schuld geven van Alles dat fout gaat.  
 
Kan niet voor RepubliekNL bepalen ‘wat het Loon-gebouw is en welke 
vormen van Loon-betaling er moeten plaatsvinden’.  
 
Kan geen Werknemers ziek maken, zonder straf. 
 
Kan geen Werkgevers belonen voor uitvoeren van Biologische Oorlog 
tegen NL volk, zonder straf voor Werkgevers en Duivel achter AI. 
 
 
Kan Verzekeringen niet misbruiken als Spionage-Dienst  
in het Total Control systeem van het Wereld parlement. 
 
Kan geen cDNA patent aanvragen op Mensenlichamen / Slaven 
lichamen…die zij hebben gewijzigd met Gedwongen GEN-therapie.  
 
Kan geen Gedwongen GEN-therapie opleggen aan Personeel voor 
Talent-ontwikkelingen  - in de PCRtest wereld voor cDNA patenten -.  
 
Kan geen Natuur / Voedsel / Water ‘stiekem wijzigen mbv van RNA – 
CRISPRs wolken in de Lucht’, zonder daarvoor gestraft te worden.  
 
 
Arbitrage-Rechtbank in Grondwet RepubliekNL stelt Recht op Leven 
op de 1ste plaats.  
 
Pauzen – AI – Robot kan niet in anonimiteit NL grondgebied of NL 
volk beschadigen of vernietigen.  
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Het Nederlandse volk functioneert op zeer Laag intelligent 
denkniveau. 
 
Het is een volk dat Wegkijkt  als Politie & Defensie de Kinderen 
laten folteren- doden met gedwongen GEN-therapie.  
 
Een volk, zonder Rechtbanken.  
 
Een volk, zonder Overlevingsdrang.  
 
Een volk ‘dat gedood wil worden in een Burgeroorlog’.  
 
Een volk ‘dat Te Lui is om de Pauzen-AI – Robot te kunnen 
overleven; doordat zij weigeren een Politieke Partij als 
Rechtspersoon te behandelen’.  
 
Een volk ‘dat Te narcistisch is om Eigen Lichaam & Leven in een 
Geld-economie gaande te houden’.  
 
Een volk ‘dat geen Evolutie van Intelligentie wil doormaken’.  
 
Een volk ‘dat geen verantwoordelijkheid wil dragen voor Evolutie’.  
 
Een volk ‘dat geen verantwoordelijkheid wil dragen voor Planeet 
Aarde in Space’.  
 
 
Een volk zonder Liefde.  
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Désirée Elisabeth Stokkel. 
 
InterimPrimeMinister. 
 
 
Donkerelaan 39 
2061 JK Bloemendaal-nh 
Nederland 
 
 
 
 
 
 
  


