Profiel & Taakomschrijving
Bestuursvoorzitter D66republiekNL.
Profiel:
Stop Wereldoorlog 3 Voorzitter D66 RepubliekNL
Bestuur is verantwoordelijk voor het Stoppen van WO3 – en
alle daarmee samenhangende schendingen van:
 VN-handvest
 Folterverdrag
 VN mensenrechten verdragen & Internationale
Handelsverdragen
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Startpunt voor werk is:
 Juridische realiteit Oorlogsmisdaden begaan door
Personen / Organisaties in KoninkrijkNL.

 Dossier van de Internationaal Strafhof rechtszaak
tegen NL + Koningshuis + VN baas + MinPres van VNlidstaten en hun Ambassadeurs + NATO + overigen tegen
wie DésiréeStokkel een ICCrechtszaak is gestart.
 Dossier op www.d66republiek.nl.
 Genocide parcours uitgevoerd door: WEF – WTO – ECB –
IMF – EU – VN – Wereldbank – Bankensector –
Rijksoverheid – VNGemeenten – Provincies – Bedrijven –
NCTV – Rechtspraak – KNAW – Vakbonden – Lobby –
Politieke partijen aan de macht – elk Individu dat
weigert WO3 te stoppen.
 Interim Minister President Désirée Stokkel, per
18november 2016
Werkt voor Verkiezingen
RepubliekNL + installeren van door Volk gekozen
MinisterPresident RepubliekNL, in zijn / haar
Arbeidscontract.
o IPM Stokkel zal na Verkiezingen RepubliekNL het
Internationaal Strafhof opschonen en dwingen te
werken als eerlijke Rechtbank met heldere /
waardevaste Gerechtelijke procedures die Recht
brengen voor elk Individu op Aarde, in Space.

o IPM Stokkel
ElonMusk werken momenteel aan een
Huwelijke voorwaarden contract ( voor USA en NL )
; voor het starten van #SDE342041, het NL
Instituut dat de NATO vervangt – in een Fairtrade
& Eco Economie, incl. Regime Change voor Recht
voor elk Individu, intergalaxy.
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o Elonmusk heeft een Stalen hart en deels metalen
DNA; Stokkel moet metaal smelten en ombouwen tot
EQ achter BigBang. Dit vergt tijd, welke Aarde &
Galaxy niet hebben, nu VN een Wereldwijde Voedsel
crisis wil voor Genocide op 6.8 miljard personen
( via de NATO – ECB - IMF uitgevoerd).
 D66republiekNL Bestuursvoorzitter herbouwt D66
KoninkrijkNL tot RepubliekNL; regelt de Verkiezingen
RepubliekNL, comform de Republiek - wetten die per
decreet zijn ingevoerd bij VN & Int.Strafhof.
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

 D66 leden tegen wie een Int.Strafhof is gestart vanaf
Mei 2007 , worden uit de partij verwijderd. Zij worden
per direct vervangen door D66 RepubliekNL leden.

 D66 leden in functie binnen de Overheid &
Bedrijfsleven werken vanaf Juridische realiteit ICC
rechtszaak tegen nl; www.d66republiek.nl dossier.

Belangrijkste doelen / Taken:
o Herstellen van Rechtstaat Nederland op NL grondgebied.

o Het in leven houden van NL – EU volk, terwijl VN de
Voedseloorlog uitvoert.
o Het stoppen van vnl Amerikaanse ‘sloop NL volk &
bedrijven programma’.
o Stoppen van Amerikaanse ICT-terreur op NL grondgebied.
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Impliceert:
Stoppen van corruptie en Biowapen aanslagen op Eigen
volk; uitgevoerd door Defensie – NCTV – Politie –
Rechtbanken – Zorg – Onderwijs – Bedrijven.

(Stokkel trouwt met Musk, wat een herstel van USA –
NL-EU - UN zakenwereld start.)
o Stoppen van GEN-therapie genocide, Intergalaxy.
Stoppen van Biowapen productie + dumpen van Biowapens
op NL volk.
o Rechtsgelijkheid bewerkstelligen tussen RepubliekNL &
Antillen.
o Bouwen van de NL Republiek economie in ArbitrageRechtbank systeem: alle partijen in Conflict zijn
wettelijk verplicht om een procedure te starten bij Arechtbank en een Probleem-oplossing voor Conflictbeëindiging in te leveren.
o Starten met Grondwet Rechtbank RepubliekNL.
Er komt een Schadevergoeding procedure voor elk
Individu op NL grondgebied RepubliekNL, dat is
getroffen door ICT-wereld.
o Elk persoon / Bedrijf op NL Republiek grondgebied past
zich aan aan GwRNL en moet in de Rechtszaak bewijzen
dat hij / zij de Grondwet heeft uitgevoerd. Geldt ook
voor ICT-bedrijven. Zij moeten een Schadevergoeding
betalen aan persoon die zij 5G-en/ biohacken /
bestelen / doden.
o Naast de Arbitrage-RB staat
alle straffen van 1 jaar of
Verkrachters / Pedofielen /
+++ worden ‘gewoon gestraft
RNL’.
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de Strafrechtbank, voor
langer. Moordenaars /
Dieven / Mensenhandelaren
bij een Strafrechtbank

Functie eisen Persoonlijkheid D66 RepubliekNL
Voorzitter:
 Persoon wil niet in WO3 leven; niet gehandicapt
gemaakt of gedood worden.

 Persoon wil niet deelnemen aan Total Terror: vanuit NL
– EU – VN lidstaten – Bedrijven – NATO +.

 Evolutie van Pragmatisme, met vastberaden Parcours
vanaf het Folterverdrag e.a. verdragen.
Voorzitter stelt duidelijke grenzen aan verschil
tussen Goed & Kwaad.
 Systeem-bouwer, die noodzaak ziet van Tempo-werken
voor het in Leven houden van Mensheid NL – EU – Aarde
– Space.

 Persoon die met IPM Stokkel communiceert per PDF en op
Twitter, omdat openheid de mens kalmeert. En, de
oorlog sneller stopt.

Vriendelijke groet,
Désirée Stokkel
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