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ICC-rechtzaak tegen Minister President Mark Rutte, Minister IvoOpstelten, Minister RonaldPlasterk,
PVDA ex-vice-premier WouterBos VUMC, PVDA voorzitter HansSpekman.

ICC-President Sang Hyun Song,
Minister-President MarkRutte,

ICC-President Sang Hyun Song, MinisterPresident MarkRutte,

VUMC-RvT Wim J. Kuijken,
president Peter Tomka,

VUMC-RvT Wim J. Kuijken,
Peter Tomka,

ICJ-

ICJ-PRESIDENT PeterTomka,
Ik heb uw hulp nodig bij het stoppen van
folteren & poging tot moord op mijn lichaam,
het lichaam van mijn kinderen en het volk
van NL, uitgevoerd door ICC-president Sang
Hyun Song & Aanklager Fatou Bensouda.
Zij willen oorlog in Nederland, voor hun
persoonlijke vriendjespolitiek met politici.
ICC – tesamen met NL– & EU-politici tegen
wie ik een ICC-rechtzaak ben gestart –
organiseren moord via de bureaucratie op
mijn lichaam. Ik kan mijzelf of mijn kinderen
niet verdedigen. Kan niet naar een
klachtencommissie, Ombudsman, Advocaat
of Advocatenorde, Rechtbank, Universiteit...
of zelfs het Internationaal Strafhof.
Elk persoon die ik vraag mij te helpen om
doodsbedreigingen op mijn lichaam te
stoppen en mij mijn fundamentale
mensenrechten terug te geven, wordt zelf
oorlogsmisdadiger voor de macht, geld,
sadisme, psychopatische lusten. Zij zijn
kwaadaardiger dan Hitler. Hitler was 1
krankzinnig persoon; vandaag komen alle
machtige leiders samen om gezamenlijk
individuen te vernietigen.
De enige reden waarom ik nog niet ben
vermoord, is het feit dat ik Youtube-videos
publiceer. Zie.nl NL-media accepteert

ICJ-president

ICJ-PRESIDENT PeterTomka,
I need you to help me stop the warcrimes ICCpresident Sang Hyun Song & Prosecutor
FatouBensouda conduct on my body, the body
of my children and the people of the
Netherlands. They want war in the
Netherlands, for their personal favourism with
politicians.
ICC – together with NL- & EU-politicians
against whom I started an ICC-case – organize
murder by bureaucracy on my body. I can't
defend myself or my children. Can't go to a
complaint-commission, the Ombudsman, the
laywers or Barassociation, a Court, a
University... or even the International Criminal
Court.
Every person I asked to help me stop the
death-threats on my body and give me back
my fundammental humanrights, turned into a
warcriminal for reasons of might, money,
sadism, psychopatic lusts. They are worse than
Hitler. Hitler was 1 mad person; today all
powerful individuals come together to destroy
individuals.
The only reason why I am not killed yet, is the
fact that I started to publish Youtube-videos.
Zie.nl NL-media also accepted publication.
Since a few weeks Dailymotions.nl accepts me
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publicatie ook, evenals Dailymotions.nl.
ICJ werkt meer professioneel & rechtvaardig
dan het ICC doet.
In 2007, heeft SergeBrammertz mijn ICCrechtzaak tegen NL aanvaard.
Brammertz is een man met een
Europese Rechten-opleiding. Hij weet
dat ik juridisch correct werk, nu ik
bewijs dat de Nationale NLRechtbanken corrupt zijn & werken
als terrorist. Zij gooien dossiers weg
van rechtzaken tegen politici,
betreffende 'Misdrijven tegen de
menselijkheid in NL'.
Het hedendaags ICC-personeel
weigert jurdisch correct te werken
gefundeerd in modern Europees &
Internationaal Recht. Zij produceren
uitsluitend politieke 'pr-taal'
verankerd in corruptie.
In 2010, informeerde ik de
Kabinetsformatie-club voor het parlement
MarkRutte over het bestaan van de ICCrechtzaak tegen NL, sinds 1mei2007.
Kabinetsinformateur IvoOpstelten schreef
mij een criminele onzin-brief waarmee hij
bewijst dat alle betrokken politici de
Grondwet & Mensenrechtenverdragen
negeren.
Ik ben toen op 17september2010 een ICCrechtzaak gestart tegen VVD MarkRutte,
CDA MaximeVerhagen, PVV GeertWilders.
Ik eis een gevangisstraf van 1 jaar voor het
negeren van al hun wettelijke verplichtingen.
Ook eis ik een schadevergoeding van 100
euro voor elke maand dat zij mij als slaaf
misbruiken, vanaf 1 mei2007.

too.
ICJ operates far more professionally & fairly
than ICC does.
In 2007, SergeBrammertz accepted my ICClawcase against NL.
Brammertz is a man with an European
Law-education. He knows that I work
legally correct, when I prove that the
National Courts in NL are corrupt & work
like terrorists. They throw away files of
lawcases against politicians, in case of
'Crimes against humanity in NL'.
Current ICC-staff refuses to work legally
correct based upon contemporary
European & International Law. They
only produce politicial bull-shit talks,
based on corruption.
In 2010, I informed the cabinet formation-club
for the new parliament MarkRutte about the
excisting ICC-lawcase against NL since
1may2007. Cabinet formation-advisor
IvoOpsteltenwrote me a criminal nonsens-letter
, with which he proves that all involved
politicians ignore the Constitution &
Humanright-treaties.
Following, I started an ICC-lawcase against
VVD MarkRutte, CDA MaximeVerhagen, PVV
GeertWilders, on 17september2010.
I demand a prison-sentence for 1 year for
ignoring all their legal obligations.
I also demand a payment for the damage of a
100 euro for each month they misuse me as
slave, starting from 1may2007.
http://www.desireestokkel.nl/ICCkabinetsformatie
201RechtzaakWildersAdam17sept2010..pdf

http://www.desireestokkel.nl/ICCkabinetsform
atie201RechtzaakWildersAdam17sept2010..pdf
http://www.desireestokkel.nl/BureauvanInform
ateurKabinetsformatie2010antwoordICC22sept
2010.pdf

Het ICC reageert hierop met een criminele
brief die bewijst dat zij het Statuut van
Rome en Mensenrechtenverdragen niet
uitvoeren. ICC is verplicht een gerechtelijke
procedure voor individuen uit te voeren; dit
weigeren zij om reden van corruptie.
ICC stelt in haar brief 'dat zij wacht op meer
zaken en bewijzen voor misdrijven tegen de
menselijkheid in NL'. Tegen hoeveel
personen moet ik binnen het ICC een

http://www.desireestokkel.nl/BureauvanInformate
urKabinetsformatie2010antwoordICC22sept2010.p
df

ICC writes me a highly criminal letter on
7oktober2010, that proves that they refuse to
conduct the Statutr of Rome and Humanrighttreaties. ICC is legally obliged to conduct a
judicial procedure for individuals; they refuse
for reasons of corruption.
ICC states in her letter 'that they are waiting
for more cases and evidence for crimes agianst
humanity in NL'. Against how may persons do I
have to start an ICC-lawcase before ICC is
prepered to operate like a court of law?
ICC assists NL-politcians in a murder-attempt
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rechtzaak starten voordat zij willen gaan
werken als rechtbank? ICC helpt NL-politici
bij een poging tot moord op mijn lichaam.

on my body.
http://www.desireestokkel.nl/ICC7okt201NOjustic
e.pdf

http://www.desireestokkel.nl/ICC7okt201NOjus
tice.pdf

In 2012, ICC sent me a criminal letter in which
they prove that ICC refuses to operate like a
In 2012, ICC stuurt mij een criminele brief
court of law = ICC doesn't want to procede on
waarmee zij bewijzen dat het ICC weigert te my file for budget-reasons. A professional
werken als Rechtbank. ICC weigert mijn
working ICC-prosecutor should have demanded
rechtzaak te behandelen wegens geldgebrek. a settlement & payment for the damage with
Een goed-functionerende ICC-aanklager had the NL-parliament in 2007/2008. This is how
in 2007/2008 direct moeten eisen bij het NL- intelligent, legally correct prosecutors & judges
parlement dat mijn dossier wordt afgesloten operate in Europa.
met een schikking & schadevergoeding.
The ICC-presidency ignores my letters of
Dit is een intelligente, juridisch correcte
complaint, what is forbidden by the Statute of
werkwijze in Europa.
Rome and all other humanright-treaties.
De ICC-president negeert al mijn
klachtenbrieven, wat is verboden volgens
http://www.desireestokkel.nl/ICCletterLawcase
het Statuur van Rome en alle andere
against NL.murderattemptOTP-CR407_07_002.pdf
mensenrechtenverdragen.
http://www.desireestokkel.nl/ICC.president.MinVe
nJ.EmbassyBolivia.Aylum.HCSS.lobby.15aug2013.
pdf

http://www.desireestokkel.nl/ICCletterLawcase
against NL.murderattemptOTP-CR407_07_002.pdf
http://www.desireestokkel.nl/ICC.president.Min
VenJ.EmbassyBolivia.Aylum.HCSS.lobby.15aug
2013.pdf

Dossier op mijn websites & CD. Bekijk mijn
Youtube-kanaal.
Ik verwacht dat NL haar souvereiniteit
verliest eind 2014, omdat alle
Parlementsleden, CEOs van Bedrijven,
Vakbonden in NL worden gechanteerd voor
het afsluiten van rottige contracten met
buitenlandse investeerders. Buitenlandse
politici & CEOs lezen mijn websites!
Deze investeerders weten dat het ICC een
lobby- & liquidatiecentrum is. Buitenlandse
investeerders nemen de NL-economie over
en kunnen en willen hun bedrijven
terugtrekken van de Nederlandse markt...
voor hun plezier. Zij zullen NL achterlaten in
werkloosheid, financiële problemen en 100%
corruptie NL-rechtbanken, Advocatenorde &
Universiteiten. Het volk kan niet meer naar
een rechtbank gaan in NL. Universiteiten
weigeren verandering in dee situatie te
realiseren.
Ik ben een pionier die dit bewijst, dankzij
mijn sociale intelligentie.
Het merendeel van het NL-volk is te
onwetend – verkeerd opgeleid / is een
vergrijzende populatie – om te begrijpen hoe
diep de kwaadaardige machtsmisbruik in

The files are on my websites & CD added to
this letter. Watch my Youtube-channel.
I expect NL to lose its souvereinity by the end
of 2014, because all Members of parliament
and CEOs of Compagnies, Trade unions in NL
are being blackmailed into rotten businesscontracts by foreign investors, due to the fact
that ICC proves them to be a lobby- &
assasinationcentre. Foreign Politicians & CEOs
do read my website!
Foreign investors take over the NL-economy
and can and will withdraw their businesses
from the Dutch market whenever they please...
They will leave NL behind with unemployment,
financial depts... and a 100% corrupt National
court-system, Barassociation & Universities.
The people can't go to court anymore in NL.
Universities refuses to change this situation.
I am a pioneer who proves this, thanks to my
social intelligence.
The mayority of the people in NL is too
ignorant – wrongly educated / is an ageing
population – to comprehend how powerful the
Evil misconduct & corruption are anchored in
our parliament, courts, universities.
ICC-corruption destroys the people and the
World-economy.
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parlement, rechtbanken, universteiten is
verankerd. ICC-corruptie vernietigt het volk
en de Wereld-economie.
ICC wil ook dat er oorlog komt tussen
landen, zoals USA- Rusland - Oekraine –
Europa. Door het feit dat ICC 100% liegt
over de rechtzaak die zij hebben ontvangen
tegen NL in 2007, is het NL-volk zich niet
bewust van het gevaar waarin zij leven.
Ik heb het nodig dat het ICJ deze
waarheid over de ICC-rechtzaak tegen
NL – en hun criminele werkwijze –
publiceert. Hierdoor wordt ICC
gedwongen even professioneel te
werken als het ICJ.
ICJ mag niet samenwerken met NLpolitici die vai het ICC Hollanders laten
folteren & vernietigen.
Ik ben niet naief. ICJ werkt ook niet perfect,
maar fucntioneert wel 'zoals een rechtbank
behoort te fucntioneren'. ICJ realiseert het
minimaliseren van conflicten zonder geweld
of oorlog; werkt op grond van verdragen &
wetten in dossiers in het dagelijks leven.

ICC also wants a war between other nations,
like USA – Russia – Ukraine – EU.
Due to the 100% lies of ICC about the lawcase
they received against NL in 2007, the people
in NL are unaware of the dangerous situation
they live in.
I need ICJ to publish truth about the ICClawcase I started and the criminal
methods of work of ICC. This will make
ICC operate just as professional as ICJ
does. ICJ may not co-work with NLpolitcians who have Dutch persons
tortured & killed via ICC.
I am not naive. ICJ doesn't operate perfectly
either, but it does work 'like a courtsystem is
suppose to work'. ICJ does manage to
minimalize conflicts without violence or war;
operates based on treaties & laws in files in
daily life.
ICC-President Sang Hyun Song,
You ignore my letters of complaint of
1september2012 & 15august2013
http://www.desireestokkel.nl/ICC.president.prosec
utor.registrar.guilty.murderattempt.genocide.statu
teofrome.uncharter.humanrights.1sept2012.pdf

ICC-President Sang Hyun Song,
U negeert mijn brieven van 1september2012
& 15august2013
http://www.desireestokkel.nl/ICC.president.pro
secutor.registrar.guilty.murderattempt.genocid
e.statuteofrome.uncharter.humanrights.1sept2
012.pdf
http://www.desireestokkel.nl/ICC.president.Min
VenJ.EmbassyBolivia.Aylum.HCSS.lobby.15aug
2013.pdf

Dit bewijst dat u oorlog wilt in NL & EU.
U steunt alle drie: USA – Rusland – EU in
het starten van een Oekraine-oorlog, dit
alles georganiseerd via ICC- Europol –
Interpol – NSAspionage in NL.

http://www.desireestokkel.nl/ICC.president.MinVe
nJ.EmbassyBolivia.Aylum.HCSS.lobby.15aug2013.
pdf

This proves that you want war in NL & Europe.
You support alle three: USA – Russia – EU in
starting a war on Ukraine-soil, all organized
via ICC – Europol – Interpol – NSAespionage in
NL.
Today, I start an ICC-procedure against
following (former)politicians in NL:

•
•

Vandaag start ik een ICC-rechtzaak
tegen onderstaande (voormalig) politici
in NL:
•
•
•

•

Minister IvoOpstelten, vanaf
14oktober2010 – nu.
Minister RonaldPlasterk, vanaf
5november2012 – nu.
PVDA-voorzitter HansSpekman in
parlement, vanaf 5november2012 –
nu.

•
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Minister IvoOpstelten, from
14oktober2010 – today.
Minister RonaldPlasterk, from
5november2012 – today.
Chairperson PVDA HansSpekman in
parliament, from 5november2012
-today.
Former PVDA vice-president Wouter
Bos and current advisor of PVDA via
his CEO-job at VUMC, from 22
february2007 – today.
WouterBos was vice-president from
22february2007 – 23february2010

•

Former PVDA vice-president
Wouter Bos and current advisor
of PVDA via his CEO-job at VUMC,
vanaf 22 februari2007 – nu.
WouterBos was vice-president van
22februari2007 – 23februari2010.

Minister-President MarkRutte geeft
Minister IvoOpstelten & Minister
RonaldPlasterk de opdracht mij te
folteren & doden, sinds
17september2010, de formatie van het
Rutte-parlement.
Volgens het folterverdrag is dit verboden,
wat ik al heb beschreven in mijn brieven aan
het ICC en Politici.
Minister IvoOpstelten negeert al mijn
brieven sinds de formatie van het parlement
in 2010, wat ook verboven is volgens het
fotlerverdrag. IvoOpstelten bewijst dat hij
wil dat het ICC een lobby- &
liquidatiecentrum is in handen van machtige
personen die de vrijheid willen hebben to
moorden en beoven de wet te blijven. Hij
bedreigt mij met de dood door mij te
negeren, nu ik niet naar het Parlement, een
Rechtbank, Advocaat, Politie of Universiteit
kan voor hulp.
Minister RonaldPlasterk negeert eveneens
al mijn brieven, sinds hij minister werd in
november2012.
Hij werkt voor USA-president BarackObama,
niet voor de Nederlandse Grondwet,
parlement & volk. Organiseert NSAspionage
om ICC-corruptie gaande te houden.
Hij probeert mij te vermoorden, opdat hij de
waarheid over de ICC-werkwijze rond mijn
ICC-rechtzaak tegen NL niet behoeft uit te
leggen aan het volk.
Alle parlementsleden zijn geinformeerd over
deze ICC-rechtzaak en de wijze waarop ik
word behandeld. Alle politieke partijen
weigeren de Grondwet,
Mensenrechtenverdragen en zelfs het
Statuut van Rome uit te voeren.
Zij willen een economische ramp & oorlog in
NL om hun leugens over mijn leven &
gevecht tegen misdrijven tegen de
menselijkheid achter te verbergen.

Minister-President MarkRutte gives Minister
IvoOpstelten & Minister RonaldPlasterk to
command to torture me and to murder me
since 17september2010, the formation of the
Rutte-parliament. This is forbidden based on
the Torture-treaty, as I describe in all my
letters to ICC and Politicians.
Minister IvoOpstelten ingores all my
letters since the formation of the
parliament in 2010, which is also
forbidden by the Torture-treaty.
IvoOpstelten proves that he wants ICC to be a
lobby- & Assasinationcentre in hands of
powerful persons who want to stay above the
law, free to murder. He threatens me with
death, by ignoring me... now I can't turn to the
Parliament, Court, Lawyer, Police, University
for help.
Minister RonaldPlasterk also ignores all my
letters, since he took office in november2012.
He works for USA-President BarackObama, not
for the NL-constitution, parliament & people.
Organizing NSA-espionage to support ICCcorruption.
He tries to murder me, so he doesn't have to
reveal ICC-truth about my ICC-lawcase against
NL in front of the NL-people.
All members of parliament are informed about
this ICC-lawcase and the way I am being
handled. All political parties refuse to conduct
the Constitution, Humanright-treaties and even
Statute of Rome.
They want an economical-disaster & war in NL
to keep up their lies about my live & fight
against crimes against humanity in NL.
http://newlegalframe.com/Terroristen.besturen.In
ternationaal.Strafhof.PVDA.3november2010.pdf

I also start an ICC-lawcase against PVDA
former-vice-premier WouterBos and
Chairperson HansSpekman for the fact that
they misuse my ICC-lawcase, life & struggle for
survival to enrich themselves... and to kill
people …. sneakily.
WouterBos was vice-president from
22february2007 until 23february2010.
He was fully aware of the ICC-lawcase
against NL, Minister-President Jan Peter
Balkenende.

http://newlegalframe.com/Terroristen.besturen
.Internationaal.Strafhof.PVDA.3november2010.
pdf

Ik start ook een ICC-rechtzaak tegen PVDA
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voormalig vice-premier WouterBos en
Voorzitter HansSpekman, voor het feit dat
zij mijn ICC-rechtzaak , leven &
overlevensgevecht misbruiken om zichzelf te
verrijken... en mensen stiekem te doden.

http://www.desireestokkel.nl/InternationaalStrafh
of.Terrorisme.RechtzaakNL.html

I emailed WouterBos when he worked
for KPMG.
He didn't want to get involved.

WouterBos was vice-premier van
22februari2007 – 23februari2010. Hij
was volledig op de hoogte van de
ICC-rechtzaak tegen NL, MinisterPresident Jan Peter Balkenende.

http://www.newlegalframe.com/KPMG.WouterBos.
oorlog.NLvoorPVDA.Corruptie.Moord.ICC.Rechtspr
aak.Advocatenorde.HCSS.Banken..pdf

In 2013, WouterBos became CEO at the
VUMC – a University hospital-.
I started to build a solution for the reset
of humanrights in my life and NL.
Political parties must be forced to
aknowledge my ICC-case, their legal
obligation inherent to it. They must
work with the Constitution &
Humantright-treaties.

http://www.desireestokkel.nl/InternationaalStr
afhof.Terrorisme.RechtzaakNL.html

Ik heb WouterBos ge-emaild toen hij
voor KPMG werkte. Hij wilde niet
betrokken worden in de situatie.
http://www.newlegalframe.com/KPMG.WouterB
os.oorlog.NLvoorPVDA.Corruptie.Moord.ICC.Re
chtspraak.Advocatenorde.HCSS.Banken..pdf

Despite my PDFs & videos, WouterBos
still pefers to torture me and have me
killed via ICC.
He has proven this to me during the
Council elections on 19march2014.
He was present during a PVDA-meeting
en came on tv explaining about the
PVDA-loss due to Council votes.
He has proven that he misuses my ICClawcase, while is he is a Hospitaldirector.
Thus, he wants to organize more crimes
against humanity and kill more people.

In 2013, wordt WouterBos CEO bij
het VUMC – een Universitets
ziekenhuis.
IK ben een oplosing gaan bouwen
voor het resetten van de
mensenrechtn in mijn leven & NL.
Politieke partijen moeten worden
gedwongen mijn ICC-rechtzaak te
erkennen, inherent aan hun wettelijke
verplichtingen in deze zaak. Zij
moeten werken met de Grondwet &
mensenrechtenverdragen.

I have to stop this.
Ondanks de PDFs & videos
geaddresserd aan WouterBos geeft hij
PVDA-voorzitter HansSpekman
er de voorkeur aan mij te folteren &
ignores the ICC-lawcase and uses
vermoorden van het ICC.
WouterBos as consultant for PVDA.
Dit heef thij bewezen tijdens de
Together that have made the choice to
Gemeneteraad-verkiezingen van
torture my body & murder me, by
19maart2014. Hij was aanwezig
forcing me to survive in NL without
tijdens een PVDA-bijeenkomst en was
fundamental humanrights.
op tv om te praten over het PVDAFully aware of the fact that everybody
verlies tijdens de verkiezingen.
can do with me – and my children –
Hij heeft bewezen dat hij mijn ICCwhatever they want, without any
rechtzaak misbruikt, nu hij een
punishment.
Ziekenhuis-drecteur is. Hij wil dus
meer misdrijven tegen de
I demand a 1 year prison-sentence for the
mensleijkheid organiseren en meer
refusal to conduct the Constitution &
mensen vermoorden.
Humanright-treaties for DesireeStokkel,
against the following persons:
Dit moet ik stoppen.
•
Minister IvoOpstelten
•
Minister RonaldPlasterk
PVDA-voorzitter HansSpekman
•
ex-vice-premier WouterBos
negeert de ICC-rechtzaak en gebruikt
•
PVDA-voorzitter HansSpekman
6

WouterBos als adviseur voor de
PVDA. Samen hebben zij er voor
gekozen mijn lichaam te folteren &
doden, door mij te dwingen zonder
fundamentele mensenrechten te
overleven in Nederland.
Ik eis een gevangisstraf van 1 jaar voor
het weigeren de Grondwet &
Mensenrechtenverdragen toe te passen
voor DesireeStokkel, tegen de volgende
personen:
•
Minister IvoOpstelten
•
Minister RonaldPlasterk
•
ex-vice-premier WouterBos
•
PVDA-voorzitter HansSpekman

I demand of each of the above mentioned
persons a payment for the damage they
cause me of a 100 euro per month,
starting from 1may2007.
Other persons against whom I started an
ICC-lawcase for the fact:
•
that they refuse to conduct the
Constitution & Humanright-treaties in
my life
•
organize murder on my family via the
DutchSupremeCourt, Council for Courts,
Barassociation, Legal aid council,
Ministries, Political parties, Clingendael,
HCSS, ICCT, Security council,
Ombudsman, Council Mayor&Aldermen.
Police

Ik eis van elk van de bovengenoemde
personen een schadevergoeding van
100 euro per maand, vanaf 1mei2007.

http://www.desireestokkel.nl/AanklachtICC1mei20
07.pdf
http://www.desireestokkel.nl/MinForeignAffairsICC
judge4okt2008.pdf

Overige personen tegen wie een ICCrechtzaak is gestart wegens:
•
weigeren de Grondwet &
mensenrechtenverdragen uitvoeren in
mijn leven
•
regelen van moord op mijn gezin via
HogeRaad, Raad voor Rechtspraak,
Advocatenorde, Raad voor
Rechtsbijstand, Ministeries, Politieke
partijen, Clingendael, HCSS, ICCT,
Onderzoeksraad, Ombudsman,
College B&W gemeenten, Politie

http://www.desireestokkel.nl/ICC.Moszkowicz.Don
ner.Opstelten.Teeven.Rutte.7april2011.pdf
http://www.desireestokkel.nl/Obama.Medvedev.B
ashir.Socrates.ICC.FBI.15juli2011.pdf
http://www.desireestokkel.nl/Advocatenorde.Raad
voorRechtsbijstand.Knoops.Weski.Nooitgedagt.Zeg
veld.ICC.jan2012.pdf
http://www.desireestokkel.nl/Correctie.Advocaten
orde.RaadvoorRechtsbijstand.Knoops.Weski.Nooit
gedagt.Zegveld.ICC.jan2012.pdf

http://www.desireestokkel.nl/AanklachtICC1me
i2007.pdf

http://www.desireestokkel.nl/Aanklacht.ICC.Spies.
Nederveen.Folteren.8juli2012.pdf

http://www.desireestokkel.nl/MinForeignAffairs
ICCjudge4okt2008.pdf
http://www.desireestokkel.nl/ICC.Moszkowicz.
Donner.Opstelten.Teeven.Rutte.7april2011.pdf
http://www.desireestokkel.nl/Obama.Medvede
v.Bashir.Socrates.ICC.FBI.15juli2011.pdf
http://www.desireestokkel.nl/Advocatenorde.R
aadvoorRechtsbijstand.Knoops.Weski.Nooitged
agt.Zegveld.ICC.jan2012.pdf
http://www.desireestokkel.nl/Correctie.Advocat
enorde.RaadvoorRechtsbijstand.Knoops.Weski.
Nooitgedagt.Zegveld.ICC.jan2012.pdf

Buckingham palace - Prince Charles -,
In the Netherlands there is not one
politician, lawyer or judge left who
conducts the Constitution & Humanrighttreaties.
Its an extremly dangerous hel overhere.

http://www.desireestokkel.nl/Aanklacht.ICC.Sp
ies.Nederveen.Folteren.8juli2012.pdf
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Desiree Stokkel,
donkerelaan 39,
2061 jk bloemendaal-nh,
nederland
+31 23 8887862
d.e.stokkel@ziggo.nl
www.desireestokkel.nl
www.hollandsrechtenhuis.info
www.newlegalframe.com
https://www.youtube.com/channel
/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

2april2014

Landelijk bureau D66,
Bernique Tool, AlexanderPechtold
Postbus 660, 2501 CR DenHaag
Partijbureau SP, Jan Marijnissen, EmileRoemer
Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort
Partijbureau Groenlinks, RikGrasshoff, BramvanOijk
Postbus 8008, 3500 RA Utrecht
Partij voor de Dieren, LuukFolkerts, MarianneThieme
Postbus 17622, 1001 JM Amsterdam
Partijbureau Christenunie, PietAdema, ArieSlob
Johan van Oldenbarneveltlaan 46, 3818 HB Amersfoort
SGP, Dhr A.vanHeteren, KeesvanderStaaij
Dinkel 7, 3068 HB Rotterdam
Partijbestuur 50plus, JohnStruijlaard, NorbertKlein
Postbus 161 5680 AD Best

Ik start een ICC-rechtzaak tegen:

I hereby start an ICC-lawcase against:

•

Landelijk bureau D66,
Bernique Tool, AlexanderPechtold

•

Landelijk bureau D66,
Bernique Tool, AlexanderPechtold

•

Partijbureau SP,
Jan Marijnissen, EmileRoemer

•

Partijbureau SP,
Jan Marijnissen, EmileRoemer

•

Partijbureau Groenlinks
RikGrasshoff, BramvanOijk

•

Partijbureau Groenlinks
RikGrasshoff, BramvanOijk

•

Partij voor de Dieren,
LuukFolkerts, MarianneThieme

•

Partij voor de Dieren,
LuukFolkerts, MarianneThieme

•

Partijbureau Christenunie,
PietAdema, ArieSlob

•

Partijbureau Christenunie,
PietAdema, ArieSlob

•

Partijbureau SGP,
Dhr A.vanHeteren, KeesvanderStaaij

•

Partijbureau SGP,
Dhr A.vanHeteren, KeesvanderStaaij

•

Partijbureau50plus, JohnStruijlaard,
NorbertKlein

•

Partijburea50plus,
JohnStruijlaard, NorbertKlein

Bovengenoemde Politieke partijen en
personen weigeren het bestaan van de
rechtzaak tegen NL binnen het ICC te
erkennen, die ik gestart benop
1mei2007.

Above listed Political parties and persons
refuse to recognize the excistence of the
ICC-lawcase against NL, which I started
1may2007.
Based on the Torture-treaty they have
the obligation to accept this judicial
reality.

Op grond van het Folterverdrag zijn zij
verplicht deze juridische realiteit te
aanvaarden.
•

•

•

Zij hebben allen de wettelijke plicht
mij te beschermen tegen mijn leven in
de dictatuur Nederland.
Zij hebben allen de wettelijke plicht er
voor te zorgen dat de corruptie bij de
Rechtspraak – HogeRaad –,

•
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They all have the legalobigation to
protect my life against a live in
dictatorship NL.
They all have the legal obligation to
guarantee the removal of corruption
iside the Courtsystem –
DutchSupremeCourt - ,

Advocatenorde, Raadvoor
Rechtsbijstand, Ministeries wordt
gestopt... en te regelen 'dat ik een
rechtzaak kan starten tegen
(voormalig) MinisterPresident J.P.
Balkenende en andere politici bij de
HogeRaad voor Misdrijven tegen de
Menselijkheid'op mijn lichaam in NL'.

Barassociation, Council for legal aid,
Ministries... and to organize 'that I can
start a lawcase against (former)
PrimeMinister
J.P Balkenende and other politicians
with the DutchSupremeCourt for
'Crimes agianst humanity on my body
in NL'.

Zij weigeren allen de Grondwet &
Mensenrechtenverdragen toe te passen;
eerst tijdens het Kabinet J.P.Balkenende
en later tijdens de Kabinetten MarkRutte
I & II.

They all refuse to conduct the
Constitution & Humanright-treaties;
during the first Cabinet J.P.Balkenende
and later during the Cabinets MarkRutte
I & II.

Dit heeft ertoe geleid dat ik op 1mei2007
een ICC-rechtzaak ben gestart tegen
Nederland.
Het heeft er ook toe geleid dat ik in
september / oktober 2010 een ICCprocedure ben gestart tegen MarkRutte
& co.

This has resulted in the fact that I had to
start an ICC-lawcase against NL on
1may2007.
It has also resulted in the fact that I
started an ICC-procedure against
MarkRutte & co in september/october
2010.

Het leidt er vandaag toe dat ik tegen alle
politieke partijen in het parlement van
Nederland een ICC-procedure start.
Zij zijn dictatoren die in hoog tempo in
NL steeds meer individuen stiekem
folteren & proberen te vermoorden.

Today, it results in the fact that I start
an ICC-lawcase against all political
parties in parliament in NL. They are
dictator who sneakily torture & try to
murder more individuals in NL.
All politicial parties in NL are guilty of 'premeditated murder – organize a murderattempt on my family'. Zij want me to be
death because I prove that the Courtsystem
schredders files of lawcases on request of
members of parliament, mayors & civil
servants.
It concerns files of “Crimes against humanity
conducted by Members of parliament.
Misconducts it to judges by the
DutchSupremeCourt in first ans last trial',
article 76-procedure Law on the organisation
of the courtsystem.

Alle politieke partijen zijn in Nederland
schuldig aan 'Moord met voorbedachte raden
= organiseren van Poging tot Moord op mijn
gezin'. Zij willen mij dood hebben omdat ik
bewijs dat de Rechtspraak dossiers van
rechtzaken weggooit op verzoek van
parlementsleden, burgermeesters &
ambtenaren.
Dit betreft dossiers 'Misdrijven tegen de
menselijkheid begaan door Leden van de
Staten-generaal. Ambtsmisdrijven door Leden
van de Staten-Generaal worden in eerste
instantie en hoogste resort beoordeeld door
de HogeRaad', de artikel 76-procedure Wet op
de Rechterlijke organisatie.

I demand a 1 year prison-senctence for
above listed persons.
They also have to pay me for the damage
they cause me a 100euro per month –
now they force me to live like a slaaf and
try to murder me – from 1may2007.

Ik eis tegen bovengenoemde personen
een gevangenisstraf van 1 jaar.
Ook moeten zij elk een
schadevergoeding betalen van 100 euro
per maand – voor het feit dat zij mij
dwingen als slaaf te leven en proberen te
vermoorden –, vanaf 1mei2007.
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