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Tuchtrechtelijke klacht bij Advocatenorde & Raad voor Rechtsbijstand over:
Advoctenorde & Raad voor Rechtsbijstand ( A-orde & RvR) werken als terroristische organisaties.
Advocaten G.J. Knoops, B.Nooitgedagt, I.N.Weski, L.Zegveld schuldig aan foltering en poging tot
moord op mijn lichaam + oorlog & economisch verval aanmaken in NL via het Internationaal Strafhof.

Deken van de Advocatenorde, Directie Raad voor Rechtsbijstand,
Advocaten Geert-Jan knoops, Inez Weski, Bart Nooitgedagt, Liesbeth Zegveld,
Buckingham palace, Internationaal Strafhof, FBI & Secret services,
Second part of this letter is written in Engllish and published on www.desireestokkel.nl
FBI & secret services.
I want you to put all named persons in this letter on a list for Terrorist-suspects.
The NL Bar Association & Council for Legal aid operate like terrorists
•
they make individuals survive in NL without access to fundamental human rights & courtsystems
for civilized conflictending
•
they want people to use violence for conflictending, because they want NL-politicians to stay
above the law...and the want ICC to be a Lobby- & Assasinationcentre in hands of EU-politicians

Het dossier over mijn rechtzaak tegen Nederlandse politici & ambtenaren bij het Internationaal Strafhof –
gepubliceerd op www.desireestokkel.nl . Dossier bijgevoegd aan deze brief op CD.
•
Ik houd deze brief zo eenvoudig mogelijk; alle documenten staan gepubliceerd – en worden
wereldwijd gelezen door politici, veiligheidsdiensten & terroristen-. In 2005 hebben A-orde & RvR
geweigerd de inhoud van mijn dossier serieus te bestuderen, wat blijkt uit hun correspondentie.
Link: Brieven van mij geschreven aan Advocatenorde & Raad voor Rechtsbijstand

In 2005 was op grond van mijn dossier al helder dat ik een rechtzaak tegen Ministers bij de Hoge
Raad moest starten om mijn fundamentel mensenrechten terug te eisen.
Ik ben het gebouw uitgetrapt door de Advocatenorde = ik moest naar de Raad voor
Rechtsbijstand, die ook weigerde de ernst van de zaak serieus te nemen.
Ik ben slachtoffer van oorlogsgeweld in NL; sinds februari 2002 word ik mishandeld of gefolterd
en op manipulatieve wijze met de dood bedreigd door ambtenaren, politici, advocaten, griffieren,
aanklagers & rechters.
Sinds 1 mei 2007 ligt er tegen NL een rechtzaak bij het internationaal strafhof (ICC).
Ik ben 100% rechtenloos in NL doordat de HR mijn dossier heeft weggegooid op verzoek van gedaagde
politici tegen wie ik dus een Artikel 76-procedure Wet op de Rechterlijke Organisatie rechtzaak bij de HR
ben gestart, om hen te dwingen mij mijn fundamentele mensenrechten & toegang tot het recht terug te
geven. Nederland heeft geen Mensenrechtenadvocaten!
Nadat de HR mij telefonisch had meegedeeld 'dat zij mijn dossier weggooien' ben ik als 1ste Hollandse
vrouw & Europeaan een rechtzaak het bij ICC tegen NL gestart omdat ik niet gefolterd & gedood wil
worden door advocaten, Advocatenorde, RvR, politici, griffieren, procureurs & rechters van de HR.
Ik dien deze tuchtrechtelijke klacht in bij de Advocatenorde & Raad voor Rechtsbijstand omdat
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ik niet gefolterd & gedood wil worden door de
Dekens van de Advocatenorde & Directieleden van de Raad voor Rechtsbijstand.
A-orde & RvR misbruiken de Advocatenwet & Wet op de Rechtsbijstand tegen mij, wat een daad van
terrorisme is = Wetboek van Strafrecht, artikel 83 voor wetartikel definitie terrorisme.
Artikel 3 van de Advocatenwet geeft aan dat Advocaten de belofte afleggen de Grondwet uit te voeren,
wat impliceert dat ook het Folterverdrag dient te worden geïmplementeerd naast alle andere
Mensenrechtenverdragen.
Advocaten werkzaam bij Advocatenorde & Raad voor Rechtsbijstand weigeren dit in mijn dossier, wat
maakt dat de Tuchtraad van de Advocatenorde & Geschillencommissie Advocatuur onder supervisie van
de Advocatenorde mede schuldig zijn aan terroristische activiteiten op mijn lichaam.
Artikelen 1- t/m 13 van de Advocatenwet verplichten de A-orde mij een advocaat toe te wijzen; deze
verplichtingen worden genegeerd om reden van luiheid, partijdigheid aan politici & gewetensloosheid =
Misdrijven tegen de Menselijkheid = Ik moet nu een knokploeg inhuren voor mijn zelfverdediging, omdat
ik niet meer naar een NL-rechtbank kan.
•

ICC zoekt advocaten voor ICC-tuchtrecht bij NL-Advocatenorde

A-orde & RvR houden Nederlandse politici boven de wet die schuldig zijn aan Foltering, Slavernij
& Poging tot moord op mijn lichaam.
A-orde & RvR weigeren mij een advocaat toe te wijzen voor de Artikel 76-procedure Wet op de
Rechterlijke Organisatie voor een rechtzaak tegen President Balkenende e.a. Ministers &
ambtenaren, inzake 'Ambtsmisdrijven begaan door Leden van de Staten-Generaal, te weten
Misdrijven tegen de Menselijkheid = vernietigen van alle fundamentele mensenrechten voor mijn
persoon & mijn kinderen'.
A-orde & RvR werken dus als terroristen die Hollanders – mij – dwingen allerlei klachten- &
juridische procedures te starten – tegen het feit dat ik rechtenloos ben in NL – binnen de A-orde
& RvR, terwijl vooraf al vaststaat dat A-orde & RvR advocaten & politici boven de wet houden.
•

Advocaten zijn in NL vogelvrije moordenaars
Burgers mogen alleen een klacht indienen over een slechtfunctionerende advocaat in hun dossier;
burgers mogen geen klacht indienen over het feit dat ALLE advocaten weigeren de 'Art-76procedure Wet op Rechterlijke organisatie....Ambtsmisdrijven begaan door leden van de StatenGeneraal …' uit te voeren voor financieel arme rechtenloze burgers.
= Advocaten mogen dossiers weigeren of verhalen verzinnen over tijdgebrek
= zij mogen corrupt zijn i.r.t. lokale overheden, politici, media & rechterlijke macht
= zij mogen burgers – mij – dwingen mijzelf te laten folteren & doden
= zij mogen al hun wettelijke verplichtingen negeren met goedkeuring van A-orde & RvR

•

Advocaten & Professoren Recht zijn ver onderontwikkeld
Zij weten niet op welke wijze zij de criminele werkwijze van politici & Hoge Raad kunnen stoppen
– m.b.v. het bouwen van de juiste juridische constructies in het dossier – voor een gerechtelijke
procedure bij het Internationaal Strafhof tegen politici en het criminele NL-rechtsysteem.
Burgers – ik – die deze procedure moeten gebruiken om niet vermoord te worden door
ambtenaren, advocaten, politici, griffieren, aanklagers & rechters ...worden door A-orde & RvR de
dood in getreiterd. A-orde & RvR zijn te lui & gewetensloos om burgers te beschermen tegen
Misdrijven tegen de Menselijkheid in NL = terrorisme.

Advocaten Geert Jan Knoops, Bart Nooitgedagt, Inez Weski & Liesbeth Zegveld, nu zij
willens & wetens mijn ICC-rechtzaak voor het NL-volk verzwijgen terwijl zij mij hebben
toegestaan hen te betrekken in formele brieven & emails aan het ICC.
Zij dwingen mij mijzelf door ICC-griffieren, aanklagers & rechters te laten folteren & doodmanipuleren,
terwijl zij o.g.v van het Folterverdrag Art. 1,2, 3, de plicht hebben mij tegen de moordpraktijken van het
ICC in NL te beschermen. Zij liegen tegen hun andere klanten (die in het buitenland verkeren) en voor
wie zij optreden als advocaat = Buitenlandse politici weten dat het ICC een rechtzaak tegen NL verzwijgt
voor alle volkeren. Hierdoor verzwakt de rechtspositie van alle NL-ers in het buitenland … Buitenlandse
politici chanteren – voor hun lokale nationale belangen & economie – NL-politici tegen wie een ICCrechtzaak ligt. Nederlanders in het buitenland die een beroep doen op deze advocaten zijn onbekend met
deze vorm van corruptie.
Ook wil ik niet dat deze advocaten via hun persoonlijke criminele bijdrage aan het
Internationaal Strafhof Nederland in oorlog & economisch verval brengen … door de
waarheid over de werkwijze van het ICC voor het Hollandse volk te verbergen...., wetende dat
zij door hun persoonlijke werkwijze in mijn dossier schuldig zijn aan foltering op mijn lichaam
en dat van het volk.
Het ICC weigert te werken met Mensenrechtenverdragen, procedures voor slachtoffers die rechtzaken
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starten tegen hun nationale rechtsysteem & politici. Zelfs het Statuut van Rome weigert het ICC juridisch
correct uit te voeren.
Uit mijn dossier blijkt dat ik bij het ICC al vele formele gerechtelijke klachten heb ingediend over de
werkwijze van het ICC, omdat het ICC mij foltert & doodmanipuleert en NL in oorlog & economisch
verval brengt.
ICC-griffieren, aanklagers & rechters zijn huurmoordenaars die in opdracht van de VN Algemene
Vergadering & Veiligheidsraad burgers folteren & doden zodra deze hun fundamentele mensenrechten en
toegang tot recht bij nationale rechtbanken opeisen via een ICC-procedure tegen nationale politici – als
alllerlaatste redmiddel op Aarde- .
ICC foltert & doodt standaard alle EU-burgers die een rechtzaak starten tegen EU-leiders.
Advocaten orde:
Jan Loorlach – Algemeen Deken – & Hans Vogels- verantwoordelijk voor toegang tot recht&
Raad voor Rechtsbijstand – Directeur Stelsel Peter van den Biggelaaren & Jan Wijkstra
Directeur BedrijfsvoeringWanneer u opnieuw weigert mijn klacht inhoudelijk af te handelen start ik een rechtzaak
tegen u bij het Internationaal Strafhof op grond van het Folterverdrag, artikelen 1, 2, 3 .
Ik acht u nu al – en bij verdere weigering zeker – schuldig aan Foltering op mijn lichaam.
Vroeg of laat wordt de waarheid over de moordpraktijken die plaatshebben binnen het ICC voor de
wereld duidelijk … en dan krijg ik mijn fundamentele mensenrechten terug.
Goedbedoeld advies:
Als uw arbeidscontract is ondertekend door één van de politici tegen wie ik een ICC-rechtzaak ben
gestart is dit contract vernietigbaar...omdat u niet wist dat het ICC weigert een rechtzaak tegen NL
juridisch correct af te handelen. Dit weet u vandaag pas door deze brief van mij.
Wat impliceert dat u persoonlijk ook het Folterverdrag kan inzetten tegen deze politici om te voorkomen
dat zij u beschuldigen van Misdrijven tegen de Menselijkheid in samenwerking met hen.
Hiervoor moet u dan wel aan deze politici helder maken dat u weet wat het ICC mij aandoet... en dat u
weigert hieraan mee te werken. Blijft u met deze politici samenwerken bent u schuldig aan Misdrijven
tegen de Menselijkheid op het lichaam van alle Nederlanders = u kiest er dan voor een oorlogsmisdadiger
in NL in 2012 te zijn en blijven.
Mijn eisen binnen Advocatenorde & Raad voor Rechtsbijstand:
1. Ik wil dat u mijn dossier doorstuurt naar de Deken van de Advocatenorde die
verantwoordelijk is voor het doorsturen van mijn dossier naar de Tuchtraad/Raad van
Discipline Advocatenorde.
Ik wil dat de Raad voor Rechtsbijstand weigert nog langer Toevoegingen uit te betalen
aan de advocaten Geert-Jan Knoops, Inez Weski, Bart Nooitgedagt & Liesbeth Zegveld.
Ik wil dat de Tuchtraad van de Advocatenorde de advocaten Geert-Jan Knoops, Inez
Weski, Bart Nooitgedagt & Liesbeth Zegveld schrapt van het Tableau van de
Nederlandse orde van Advocaten omdat
Zij geld verdienen met hun criminele bijdrage aan mijn rechtzaak tegen NL bij het ICC.
Zij assisteren het Internationaal Strafhof bij het Folteren van mijn lichaam, terwijl dit verboden is
volgens het Folterverdrag. Het ICC weigert mij een advocaat toe te wijzen. Nederlandse
advocaten die toekijken hoe het ICC mij foltert & probeert te doden zijn zelf ook persoonlijk
schuldig aan Foltering. Ook blijven advocaten Knoops, Weski, Zegveld, Nooitgedagt
samenwerken met politici tegen wie ik een ICC-rechtzaak ben gestart - wat bewijst dat zij partij
kiezen voor politici die Nederlandse burgers proberen te doden door middel van Slavernij &
Genocide per Bureaucratie – zonder aan deze politici duidelijk te maken dat zij weten dat er
tegen hen een ICC-rechtzaak ligt-.
•
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Advocaat Geert-Jan Knoops vertelt wel in de media dat de werkwijze van het ICC
crimineel is, maar vertelt er niet bij dat er ook een Hollandse vrouw is – ik – die tegen NL een
ICC-rechtzaak heeft gestart omdat de Hoge Raad werkt als terroristische organisatie die mij
dwingt zonder fundamentele mensenrechten in NL te leven.
Knoops schrijft boeken over het Internationaal Recht i.r.t. de criminele werkwijze van politici,
terwijl hij deze politici ook de vrijheid geeft verder te leven & werken als Dictator schuldig aan
Misdrijven tegen de Menselijkheid in NL.
Knoops is hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht alwaar hij studenten juridisch fout opleidt,

nu hij weigert de werkwijze van het ICC aan het volk uit te leggen en het ICC te dwingen te
werken als eerlijke rechtbank voor elk persoon die een rechtzaak start bij het ICC. Knoops
misbruikt mijn dossier voor zelfverrijking terwijl hij mij laat folteren & doden.
•

Advocaat Inez Weski vertelt in de media 'dat NL geen rechtstaat meer is', maar vertelt er
niet bij dat zij persoonlijk een belangrijke oorzaak is van het feit dat de Rechterlijke macht in NL
corrupt is en burgers dwingt zich te laten folteren & doden.
Weski misbruikt haar machtspositie in de media voor haar PR. De media nodigt altijd dezelfde
beroemde advocaten uit om te verklaren aan het volk wat er juridisch gaande is in NL. Omdat
burgers – ik – geen kans krijgen de echte juridische waarheid te bewijzen in de media, wordt de
Rechterlijke macht gaandeweg corrupter & moordzuchtiger.
Weski is gehuisvest in Rotterdam - waar zij indirect samenwerkt met Burgemeester Ahmed
Aboutaleb door hem te gedogen in zijn functie – terwijl ik tegen Aboutaleb een ICC-rechtzaak ben
gestart. Zij dwingt het Rotterdamse volk dus te leven & werken onder een Burgemeester die
willens & wetens de rechtspositie van NL-ers afbreekt en hen dwingt tot Slavernij, het ondergaan
van Foltering en poging tot moord.
Weski werkt internationaal; ook zij offert levens van NL-ers aan haar leugens over de werkwijze
van Advocaten, A-orde & RvR, Politici, HR & ICC voor 'haar zelfverrijking door haar criminele
werkwijze als advocaat in NL'.
Advocaat Liestbeth Zegveld brengt een psychopatisch moordplan in de praktijk, ten
koste van mijn leven. En zij brengt NL in oorlog!
Zij behartigt de belangen van Keniaanse slachtoffers binnen het ICC, terwijl zij mij laat
folteren & doden door ICC-griffieren, aanklagers & rechters bij wie zij 'recht voor haar
Kenia-slachtoffers wil halen'.
Op initiatief van Zegveld is onlangs opgericht de Nuhanovic-foundation, waar
buitenlandse slachtoffers zich kunnen melden voor rechtsbijstand in rechtzaken tegen
de Staat der Nederlanden.
Zegveld vertelt deze buitenlanders niets over het feit dat
ik een ICC-rechtzaak tegen NL ben gestart = bedrog, foltering & geldklopperij i.r.t haar
buitenlandse klanten omdat zij actief blijkt samenwerken met NL-politici tegen wie zij
dan rechtzaken start voor deze buitenlandse clienten.
Dus, advocaat Zegveld helpt het ICC actief met het folteren & doden van een Hollandse vrouw –
mij –. Zij houdt Hollandse politici aan de macht tegen wie een ICC-rechtzaak is gestart, terwijl
zij voor buitenlanders 'recht wil halen ten nadele van NL-parlement bij de Rechtbank Den Haag
en het ICC ...met wie zij samen Hollanders foltert & doodmanipuleert.'
Zegveld hoort zelf in de ICC-cel te zitten.
Van alle advocaten die ik nu van het Tableau van de Nederlandse Advocatenorde laat
schrappen is Zegveld de geweldadigste.
Advocaat Bart Nooitgedagt vertelt halve waarheden in de media.
Ook hij verzwijgt de allerbelangrijkste waarheid rond het ICC in de media.
Ik kan geen officiele website vinden van het advocatenkantoor waar hij werkt; alleen een adres
met telefoonnummer.
Ik moet dus wel afgaan op wat er in de media wordt geschreven, nu ik geen persberichten van
het advocatenkantoor Nooitgedagt Slijters & Van der Horst zelf kan lezen.
Nooitgedagt laat mij door het ICC folteren & doodmanipuleren voor zijn media-leven.
Nooitgedagt levert bewust slecht recht aan zijn klanten door mijn ICC-rechtzaak tegen NL te
verzwijgen. Vooral NlLers in het buitenland krijgen daardoor geen recht of recht dat gebaseerd is
op chantage tussen buitenlandse politici & Hollandse politici tegen wie een ICC-rechtzaak ligt.
Ook Nooitgedagt laat NL bewust afzakken in een oorlogstoestand & economisch verval. Hij werkt
in terrorisme-gebied, voor terrorisme-verdachten die nooit hun recht zullen krijgen omdat hij ook
het Icc steunt in folteren & doden van NL-ers.

2. Schadevergoeding voor mijn persoon te betalen door Advocatenorde, de Raad voor
Rechtsbijstand, advocaten Geert-Jan Knoops, Inez Weski, Bart Nooitgedagt & Liesbeth
Zegveld.
Niet Tuchtrechter maar Geschillencommissie Advocatuur oordeelt over
schadevergoeding.
In theorie ben ik dus verplicht om ook nog eens naar de Geschillencommissie
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Advocatuur te gaan – die onder toezicht staat van Advocatenorde- voor een
schadevergoeding. Juridisch is dit dus onhoudbaar omdat mijn rechtzaaK tegen NL al
bij het Int.strafhof ligt, juist veroorzaakt door het feit dat Advocatenorde & Raad voor
Rechtsbijstand weigerden mij aan advocaat toe te kennen.
Ik ben de allereerste Hollandse vrouw die door de Advocatenorde & Raad voor Rechtsbijstand
gedwongen is zich te laten folteren & doodmanipuleren door politici en de Hoge Raad.
En door het Internationaal Strafhof, omdat er sprake is van vriendjespolitiek tussen ICC &
Advocatenorde.
Juridisch correct zou zijn dat ik alle Dekens van de A-orde & personeelsleden en Directie &
personeelsleden van de Raad voor Rechtsbijstand – die mij dwingen in deze rechtenloze toestand
te leven en mij dwingen te vechten tegen foltering – in de gevangenis van het Internationaal
Strafhof laat zetten.
Dit kost de Belastingbetaler erg veel geld. Wij komen dan uit op honderden miljoenen euro's,
voor een gevecht tegen corrupte gewetensloze advocaten. De Belastingbetaler leest deze brief.
Omdat wij in zeer zware economische & juridische tijden leven kom ik met een veel goedkopere
oplossing:
Ik eis de volgende schadevergoeding van 500.000 euro (vijfhonderdduizend euro):
•
Advocatenorde betaalt mij
500.000 euro
•
Raad voor Rechtsbijstand betaalt mij
500.000 euro
Deze oplossing impliceert automatisch dat ik na het ontvangen van dit bedrag op mijn
bankrekening GEEN rechtzaak meer kan starten bij het Internationaal Strafhof voor deelname
aan foltering & doodmanipuleren op mijn lichaam... tegen personeel werkzaam bij de
Advocatenorde & Raad voor Rechtsbijstand.
U kunt dus kiezen:
•
Of u blijft een oorlogsmisdadiger...en ik zet u in de ICC-cel en wacht op de dag dat
voldoende burgers beseffen wat er gaande is en ik als nog mijn ICC-rechtzaak tegen NL
kan afronden. In dit geval blijft u ook internationaal bekend als zijnde 'terrorist-suspects'.
•
Of, Advocatenorde & Raad voor Rechtsbijstand betalen mij elk 500.000 euro en dit deel
van het dossier is voor eens en altijd afgehandeld.
Advocaten betalen mij ook 500.000 euro (vijfhonderduizend euro)
Geert-Jan Knoops betaalt mij
500.000
Inez Weski, betaalt mij
500.000
Bart Nooitgedagt betaalt mij
500.000
Liesbeth Zegveld betaalt mij
500.000
Liesbeth Zegveld hoort zwaarder gestraft te worden.

euro
euro
euro
euro

Ook voor deze advocaten geldt dan het juridische feit dat ik GEEN ICC-rechtzaak meer tegen
hen kan starten voor het feit dat zij mij moedwillig laten folteren & doodmanipuleren door
ICC-griffieren, aanklagers & rechters...en hieraan geld verdienen..... zodra de
schadevergoeding is gestort op ING-bankrekening 8209527.
Een aanvullende eis van mij gericht aan Advocatenorde & Raad voor
Rechtsbijstand, advocaten Geert-Jan Knoops, Inez Weski, Bart Nooitgedagt &
Liesbeth Zegveld is:
Zij mogen in geen enkele vorm mijn dossier/websites van mijn ICC-rechtzaak tegen NL –
OTP CR-407/07 – schriftelijk of mondeling verwerken in boeken, film, schriftelijke
publicaties, mondelinge toelichtingen, tekeningen, het internet, op hun persoonlijke website
of in dossiers of op de website van hun advocatenkantoor; zij mogen op geen enkel wijze
geld verdienen aan mijn leven & rechtzaak nadat zij een bedrag van 500.000 euro op mijn
bankrekening hebben gestort.
Gebruiken zij mijn dossier/website na het storten van de schadevergoeding van 500.000
euro op mijn bankrekening wel om zichzelf opnieuw te verrijken aan mijn dossier/leven, start
ik alsnog een ICC-rechtzaak tegen hen op grond van het Folterverdrag, artikelen 1,2,3.
Indien nodig start ik deze ICC-rechtzaak op 1februari2012.

Desiree Stokkel
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ENGLISH = only for NLF-readers on my website.
Deken van de Advocatenorde, Directie Raad voor Rechtsbijstand,
Advocaten Geert-Jan knoops, Inez Weski, Bart Nooitgedagt, Liesbeth Zegveld,
Buckingham palace, Internationaal Strafhof, FBI & Secret services,
Nederland has no Human right lawyers!
I lodge this complaint within the Disciplinary Committee of the Bar Association & Council for
Legal Aid (B-Assoc & CLA) because I don't want to be tortured & killed by
Dean of the Bar Association & Boardmembers of the Council for Legal aid
B-Assoc & CLA misuse the Lawyerslaw & Law for Legal aid against me, which is an act of terrorism.
Criminal lawbook, article 83 for terrorism-definition.
Articles 1-13 of the Lawyerslaw command the B-Assoc to give me a lawyer; this obligation is being
ignored for reasons of laziness, corruption & unscrupulous behavior = Crimes against Humanity.
Now I must hire a criminal gang for my self-defence, because I can't turn to a court of law anymore in NL
for civilized conflict-ending.
LINK: ICC zoekt advocaten voor ICC-tuchtrecht bij NL-Advocatenorde

B-Assoc & CLA keep Dutch politicians above the law, while they are guilty of Torture, Slavery & Murderattempt on my body.
B-Assoc & CLA refuse to give me a lawyer for a Article-76-procedure Law on Court Organisation for a
lawcase against President Balkenende and other Ministers & civil servants, in case of 'Misconduct
committed by Members of Parliament, known as Crimes against Humanity = destroy all my fundamental
human rights for my body & m kids''.
B-Assoc & CLA operate like terrorists who force Dutch persons – me – to lodge all kinds of complaints and
start all kinds of legal procedures within B-Assoc & CLA, while they have already decided beforehand that
B-Assoc & CLA will keep lawyers & politicians above the law.
Lawyers in NL murderers 'as free as a bird'
Civilians may only lodge a complaint within the Bar Association about the fact that the lawyers
they hire operates like a criminals. They may not complain about the fact that ALL lawyers in NL
refuse to start lawcases against politicians for 'Art.76-procedure Misconduct/Crimes against
Humanity committed by Members of Parliament'. Thus, laywers can torture & murder people
because they are free to ignore lawcases.
= they are permitted to refuse to work on a case or make up stories about lack of time
= they may be corrupt in relationship to local councils, politicians, media & judicial system
= they may civilians – me – force to have myself tortured & killed
= they may ignore all their legal obligations with the approval of B-Assoc & CLA
Lawyers & Professors Law are far underdeveloped
They don't (want to) know with which procedures they can stop the criminal methods of working
of politicians & Dutch supreme court – with the building of the correct legal constructions in a file
– aimed at a legal procedure within the International Criminal Court against politicians and the
criminal NL-courtsystem.
Civilians – I – who must use these procedures for self-defence in order not to get killed by civil
servants, lawyers, politicians, registars, prosecutors & judges... are being tormented into death
by B-Assoc & CLA.
B-Assoc & CLA are too lazy & unscrupulous to protect civilians against Crime against Humanity in
NL = terrorism.
Lawyers Geert Jan Knoops, Bart Nooitgedagt, Inez Weski & Liesbeth Zegveld, now they
hide my ICC-case against NL for the people knowingly, while they have accepted the fact that
I have named them in my letters & emails addressed to ICC.
They force me to have myself tortured & manipulated into death by ICC-registars, prosecutors & judges,
while they – based on the Torture-treaty, articles 1,2,3 – have the obligation to protect me against the
murder-practices of ICC in NL.
They lie against their other clients who stay abroad and for whom they act as lawyers = foreign
politicians know that there is an ICC-case against NL, hidden for all nations. Because of this situations the
legal position of NL-ers abroad weakens...
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Foreign politicians blackmail – for their local national needs & economy – NL-politicians against whom I
started an ICC-lawcase. Dutch persons abroad who need their NL-lawyer are unaware of this type of
coruption.
Neither do I want that these lawyers to bring the Netherlands into war & economical
decline..., triggered by their criminal contribution to the International Criminal Court.... by
hiding the truth about the methods of working of ICC for the NL-people..., knowing that they
make themselves guilty of torture on my body and that of the people, with their personal
methods of working.
ICC refuses to work with Human right-treaties, procedures for victims who start lawcases against their
national courtsystem & politicians. Even the Statute of Rome is not conducted legally correct.
My file proves that I have started many formal legal complaints within ICC about their methods of
working, because ICC tortures & manipulates me into death... and brings NL into war & economical
decline.
ICC-registars, prosecutors & judges are hitman who on instruction of the UN General Assembly &
Security Council have civilians tortured & killed ….as soon as they claim their fundamental human rights
and acces to court.... via an ICC-procedures against national politicians – as last resort on Earth-.
ICC tortures & kills standard all EU-civilians who start a lawcase against EU-leaders.
Bar Association:
Jan Loorlach – Dean – & Hans Vogels- responsible for acces to court&
Council for Legal aid – Director System Peter van den Biggelaaren & Jan Wijkstra Director
Compagny managementWhen you again refuse to judge on the content of my complaint I will start a lawcase against
you within the International Criminal Court based on the Torture-treaty Articles 1,2,3.
I already consider you to be guilty of torture on my body for your acts over het past years –
but when you continue to refuse to proceed on my file – I will start the Torture-procedure
against you for my self-defence.
My file is being read by presidents, security services & terrorists, so – sooner or later – truth about the
murder-practices of ICC will be known by the people, worldwide ...and I will get my fundamental human
rights back.
Well-meaned advice:
When your labourcontract is signed by one of the politicians against whom I started an ICC-lawcase this
contract can by overruled by a judge..because you were not informed about the fact that ICC refuses to
proceed on a lawcase against NL, legally correct. You only learn this today, by reading this letter of mine.
What implicates that you personally can also put the Torture-treaty in action against these politicians, in
order to restrain them of accussing you of participating in Crimes against Humanity in coöperation with
them. You must make clear to these politicians that you are informed about the way ICC handles me..and
that you refuse to particpate in the acts of ICC.
When you continue to work together with these politicians you prove to be guilty of Crimes against
Humanity yourself on the body of all Dutch persons = you make the choice to be and stay a warcriminal
in NL in 2012.
My claim within the Bar Association & Council for Legal aid:
1. I want you to forward my file to the Dean of the Bar Association who is responsible for
forwarding my file to the Disciplinary Committee for Lawyers.
I want the Council for legal Aid to stop paying lawyers Geert-Jan Knoops, Inez Weski,
Bart Nooitgedagt & Liesbeth Zegveld for their services to low-income people who claim
Legal aid.
I want the Disciplinary Committee for Lawyers to remove Lawyers Geert-Jan Knoops,
Inez Weski, Bart Nooitgedagt & Liesbeth Zegveld from the Bar Association of NLlawyers, because
•
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They make their money with their criminal contribution to my ICC-lawcase against NL.
Assist the International Criminal Court with Torture on my body, while this is forbidden according

to the Torture-treaty.
ICC refuses to gvie me a lawyer. Dutch lawyers who observe how ICC tortures & tries to kill me
make themselves guilty of Torture. Lawyers Knoops, Weski, Zegveld, Nooitgedagt work together
with politicians against whom I started an ICC-lawcase, which proves that they take sides for
politicians who try to kill Dutch persons with Slavery & Genocide by Bureaucracy – without
making clear to these politicians that they are informed about my ICC-lawcase against them-.
Lawyer Geert-Jan Knoops does explain in the media that the methods of working of
ICC are criminal , but he doesn't explain that there is also a Dutch woman – me – who started
an ICC-lawcase against the Dutch supreme court because this DSC proves to operate like a
terrorism-organisation that forces me to live without fundamental human rights in NL.
Knoops writes books about International Law in relationship to the criminal methods of working of
Dutch politicians, while he also gives these politicians the freedom to live & work lik a Dictator
guilty of Crimes against Humanity in NL.
Knoops is Professor at the University of Utrecht where he teaches students to work with
procedures full of injustice, now he refuses to explain the methods of working of ICC to the
people and refuses to make ICC opereate like a fair courtsystem for each individual who start a
lawcase within ICC.
Knoops misuses my file for his financial greed while he has me tortured & killed.
Lawyer Inez Weski explains in the media 'that NL is no longer a State of Law', but she
doesn't add that she personally is accountable for a part of the demolition of the NL-courtsystem
and that she forces NL-ers to have themselves tortured & killed.
Weski misuses her powerful position in the media for her personal PR. The media always invites
the same lawyers to outline to the people whats going on in NL. Because civilians – I – don't get
an opportunity to proves the legal truth in the media, the Courtsystem grows in corruption and
becomes more murderous.
Weski residences in Rotterdam, where she indirectly co-works with Mayor Ahmed Aboutaleb,
agaistt whom I started an ICC-lawcase. Thus, she forces the Rotterdam-people to live & work
under a mayor who knowingly breaks down the legal position with Slavery, inflicted Torture and
a murder-attempt.
Weski operates internationally; she too sacrifices the lives of NL-ers to her lies about the methods
of working of lawyers, B-Association & Council for Legal aid, politicians, DSC & ICC for 'her simple
criminal methods of working as lawyer in NL'.
Lawyer Liestbeth Zegveld practices a psychopatic murder-plan, at the cost of my life.
And she brings NL into war!
She represents the Kenian victims within ICC, while she has me tortured & killed by
ICC-registars, prosecutors & judges with whom she also 'claims justice for het Kenian
victims'.
On the initiative of Zegveld the Nuhanovic-foundation is recently founded, where
foreign victims can call for Legal aid for courtcases against the NL-parliament.
Zegveld doesn't inform these foreigners about the fact that I started an ICC-lawcase
against NL or that she collebatores with the murderers who work within ICC =
deception, torture & money-making in relationship with her foreign clients.
Thus, lawyer Zegveld assists ICC actively with torture & killing of a Dutch woman – me – .
She keeps NL-politicians in their powerful position against whom rules an ICC-lawcase, while she
also pretends 'to claim justice for foreigners within Court of Law The Hague & ICC ...with whom
she coöperates in torture & manipulating NL-ers into death.'
Zegveld should be imprisoned within ICC herself.
Of all lawyers who I want to be removed from the NL Bar Assosiation, Zegveld is most
violent.
Lawyer Bart Nooitgedagt tells half-truths in the media.
He also hides the most important truth about ICC in the media.
I can't find an offical website of the lawyers-office he works for; only the address &
telephonenumber. Therefore I have to focus on what is written in the media, now I can't
read an offcial pressrelease of lawyersoffice Nooitgedagt Slijters & Van der Horst.
Nooitgedagt has me tortured & manipulated into death for his media-apperances.
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Nooitgedagt supplies his clients with a low-standard of Legal aid knowlingly … by hiding my ICClawcase against NL for them. Mainly NL-ers abroad & foreigners don't get the standard of justice
they are entitled to – or they don't get justice at all – or they receive the standard of justice that
is based on blackmail between foreign politicians & Dutch politicians against who rules in ICCcase. Nooitgedagt also has NL declined into war & economical disasters.
He operates in terrorism-zone, for terrorism-suspects.
2. Payment for the damage for me personally to be payed by the Bar Association, Council
for Legal aid, lawyers Geert-Jan Knoops, Inez Weski, Bart Nooitgedagt & Liesbeth
Zegveld.
Officially, not the Disciplinary Committee of the Bar Association judges on a payment
for the damage; but the Arbitrationboard Lawyers does.
In theory I am obliged to start another procedure for a payment for the damage within
the Arbitrationboard Lawyers – which operates under supervision of the Bar
Association –. This procedures is legally unsustainable because my lawcase against NL
is already within ICC, in particular caused by the fact that the NL Bar Association &
Council for Legal aid refused to give me a lawyer and are guilty of Crimes against
Humanity themselves.
I am the first Dutch woman who is forced by the B-Association & CLA to have herself tortured by
politicians & Dutch supreme court. And by the International Criminal Court, because their is
favourism between ICC & Bar Association.
It would be legally correct , when I put all Deans of the Bar Association & personel and Directors
& personal of the Council for Legal aid – who make me live in a lawless position and force me to
fight against tortured – in the prison of the International Criminal Court.
This will cost the tax-payer a large sum of money. It will cost hundreds of millions of euro's,
for a battle against corrupt unscrupulous lawyers. The tax-payer reads this letter. Now we live in
economical difficult times I have a cheaper solution:
I demand a payment for the damage of 500.000 euro (fivehundredthousand euro):
•
Bar Association pays me
500.000 euro
•
Council for Legal aid pays me
500.000 euro
This solution implicates automatically that it becomes impossible for me to start an ICClawcase against personel working for the Bar Association & Council for Legal aid within the
International Criminal Court after I have received the payment for the damage on my
bankaccount.
So you have a choice:
•
Or you stay a warcriminal...and I will put you in ICC-prison... and wait for the day that a
large number of civilians comprehend whats going on within ICC... and I will be able to
finish my ICC-lawcase against NL afterall. In this scenario you will be internationally
registared as 'terrorism-suspects'.
•
Or, Bar Association & Council for Legal aid pay me each 500.000 euro and this part of the
file is settled & closed for ever.
Lawyers also pay me 500.000 euro (fivehundredthousand euro)
Geert-Jan Knoops pays me
500.000
Inez Weski, pays me
500.000
Bart Nooitgedagt pays me
500.000
Liesbeth Zegveld pays me
500.000
Liesbeth Zegveld should be punished much more.

euro
euro
euro
euro

For these lawyers also rules the legal fact that I can't start an ICC-lawcase against them for
the fact that they have me tortured & manipulated into death by ICC-registars, prosecutors &
judges.... – and make money out of it – .... as soon as the payment is deposited on my
bankaccount ING 8209527.
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An extra demand from me addressed to the Bar Association, Council for Legal aid, lawyers
Geert-Jan Knoops, Inez Weski, Bart Nooitgedagt & Liesbeth Zegveld is:
Its forbidden for them to use my websites/files of my ICC-lawcase against NL – OTP CR-407/07 –for
written or oral texts in books, films, written publications, oral explainations, drawings, the internet or on
their personal websites or files of clients and the website of their lawyersoffice; they may not make
money thanks to my life & lawcases after they have deposited 500.000 euro on my bankaccount.
Do they use my file/website after I have received the payment of the damage from each of them on my
bankaccount to enrich themselves again at the cost of my life, I will start an ICC-procedure against them
based on the Torture-treaty articles 1,2,3.
If needed I will start this ICC-lawcase on 1 february 2012.

Desiree Stokkel
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