1november2022

Persbericht:

Verkiezingen
Maart2023:
Defensie – Politie –
RechtspraakNL –
Minbzk regelen FRAUDE
voor NATO / Intosai
1Wereldparlement
in Koninkrijk NL

15 Maart 2023 :
Provinciale Staten Verkiezingen.
Deze worden Gesaboteerd door
Rechtspraak / Defensie / Politie / Minbzk
/ Kiesraad voor NAVO Total Control
1 Wereld parlement – onder 5G genocide -.

Burgers hebben Recht
op een Relaxed comfortable
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Juridisch effectief werkend leven
op Planeet Aarde in Space.
In KoninkrijkNL is deze kwaliteit leven
niet meer mogelijk.
Alle Topmanagers hebben sinds Mei2007
moedwillig het Ministerie van Justitie afgebroken
tot Wit-was-praktijk voor Elite-crime.
Wereldoorlog 3 is voorbereid van Mei2007;
dag waarop IK – Stokkel – de Internationaal Strafhof rechtszaak
tegen NL ben gestart, omdat ik niet vermoord wilde worden.
WO3 is zorgvuldig gebouwd door alle Bestuur-systemen van
KoninkrijkNL. Inclusief ‘het laten verdwijnen van de
Rechtsgeldigheid van Wetten X Verdragen’.
Er is tegen Koning Willem-Alexander een ICCrechtszaak per
Juni2014 = een terrorist – die NL volk foltert / doodt – kan geen
wetten ondertekenen voor een heel Volk, in de soevereine Staat
der Nederlanden.
Alle Bestuur-systemen zijn:
Parlement – Overheid – Bedrijven – NGOs – Internationale
organisaties – Banken – Onderwijs – Rechtbanken – Justitie
systemen – Defensie - Koningshuis ++
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FREEPIK Vector

https://www.d66republiek.nl/desireestokkelicc-rechtszaak-nl
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Verkiezingen worden sinds Mei 2007 vervalsd.
Maar, 100 Jaar Biowapenoorlog NL is gestart in
oktober 2019.
Inmiddels zijn er meer dan 44.000 doden door Vaccinatie
Biowapen / Chemtrails / Kannibalen Inlog Voedsel in
Supermarkten / Chemische Troep in all Overige Sectoren.

Rechtspraak – Defensie – Politie –
Advocatenorde +
voeren geen enkele
wettelijke plicht uit, voor behoud van
Rechtstaat NL… voor elk Individu.
 Rechters – Militairen – Agenten – Advocaten hebben de plicht
om Grondwet uit te voeren + Folterverdrag + VN
mensenrechtenverdragen in werking te stellen.
 Hebben plicht om de ICC rechtszaak tegen NL met volk te
bespreken en de Criminelen te verwijderen uit hun
Organisate en Arbeidscontract.
◦ Met een Toespraak in Media / Persbericht in Media.
◦ Met een Privé-rechtszaak voor behoud van Grondrechten
en het stoppen van DictatuurNL / Genocide NL.
Individuen mogen niet deelnemen aan Dictatuur of
Folteren mensen / Genocide.
◦ Met een Organisatie-rechtszaak, waar Dossier ICC
rechtszaak NL op tafel ligt en de Organisatie eist dat
DictatuurNL stopt.
Organisatie mag niet deelnemen aan Dictatuur / Folteren
of doden van Mensen op NL grondgebied.
Nu deze groep Juridische Leiders
weigeren de Rechtstaat te Waarborgen, houden zij
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de Kiesraad ook corrupt & crimineel.
Kiesraad voert ook de Grondwet – Folterverdrag –
Mensenrechtenverdragen niet uit.
Partijen & personen die zich op Kandidatenlijsten verkiesbaar
stellen, voeren geen enkele wettelijke plicht uit.
Mogen dus crimineel zijn.
Kiesraad stopt Wereldoorlog 3 / Biowapen oorlog niet,
waardoor Moordenaars in Politiek werken.
Kiesraad werkt dus mee aan Massamoord in NL.
Verkiezingsfraude begint dus
bij het Wel / Niet uitvoeren van de Grondwet –
Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen.
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https://rumble.com/v1prv94-world-first-robotic-arms-assembling.html

De Juridische Wereld in NL en de Kiesraad werken mee aan
het volspuiten van mensen met Nano-robots.
Deze Nanobots vormen platformen in een mensenlichaam,
waardoor de dood intreedt.
Vaccins zijn besmettelijk; de Chemische troep in het lichaam
van Mens 1 komt via Lucht / Lichaam ook in Mens 2.
Biowapen die Massa-sterfte veroorzaakt.
Ook bij niet-gevaccineerde personen.
KoninkrijkNL verzwijgt Ziekte / Sterfte cijfers rond
Biowapen Oorlog SARScov2.
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https://expose-news.com/2022/10/26/1-in-482-covid-vaccinated-deadwithin-a-month/

Rijksoverheid UK = 1 op de 482 gevaccineerde sterft binnen 1 maand
na ontvangst van Vaccinatie.
Wij hebben in DictatuurNL Koninkrijk ruim 44.000 personen in
Oversterfte.
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NU DictatuurNL alle data verbergt / vervalst, trek ik een conclusie:
44.000 x 482 = 2.120.800

doden in NL.

Dit is na 1 vaccinatie.
Personene zijn meerdere keren gevaccineerd.
Wij gaan uit van 6 miljoene doden voor Jaar 2030.
Bijna 1/3e van NL volk wordt vermoord.

2/3e NL volk wordt gedwongen op Moordenaars te
stemmen, omdat NATO en INTOSAI / Rekenkamer …
dit zo willen.
Merendeel NL volk
wordt tot Rechtenloze slaaf gemaakt
en kan dus niet
‘De Individuele Rechtspositie terughalen / veranderen
dankzij Verkiezingen Parlement’.

Verkiezingen als Democratisch Rechtsmiddel
bestaan dus niet meer.
NL volk / NL Individu kan zich wel verdedigen tegen DADERS mbv
de Win-alle-Rechtszaken Procedure
= zelf starten van Dossier ICCrechtszaak NL + Folterverdrag +
Mensenrechtenverdragen + schadevergoeding eisen.
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https://wetten.overheid.nl/BWBV0002507/1989-01-20#Verdrag_2
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