Open Brief / Open Letter
to
desireestokkel.nl
newlegalframe.com

Civicus.africa,

China.embassy & Kremlin.ru

Internationaal Strafhof is concentratiekamp, geen Rechtbank
april 2008

Beste Kumi Naidoo, Xue Hangin & Dmitry Medvedev,
Buitenlanders moeten mij redden uit het ICC, een concentratiekamp voor mijn gezin.
Presidency / OTP van ICC willen mijn dossier tegen de Hoge Raad, parlement Balkenende &
gemeente Bloemendaal niet afhandelen/afsluiten.
Onderstaande punten geven aan wat ik nodig heb:
1. Mijn aanklacht van 1 mei 2007 tegen Nederland bij ICC
2. Discriminatie, vernedering, obssessie en zelf poging tot moord binnen Presidency / OTP van ICC
3. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof voor NL
4. NL-Officier van Justitie vergelijken met ICC-aanklager; behandeling slachtoffers/verdachten
5. Oplossingen voor conflict-beëidiging
Mijn aanklacht van 1 mei 2007 tegen Nederland bij ICC
● Op 1 mei 2007 start mijn aanklacht tegen Nederland.
● In mijn ICC-paper van 1 september 2007 beschrijf ik hoe ICC mijn aanklacht heeft ontvangen
= Werkwijze OTP van ICC is niet-transparant, niet-juridisch professioneel, onbetrouwbaar,
onmenselijk en moet worden verbeterd.... Ook leg ik uit hoe NL functioneert.
● 12 November 2007 stuurt Registry mij een formele ontvangstbevestiging inzake mijn dossier,
zonder uitleg over gang van zaken binnen OTP. Welke procedures / onderzoeken worden
toegepast weet ik niet. Ik moet wachten...
● Ik krijg volledige vrijheid van meningsuiting op mijn websites, zonder verdere instructies of
commentaar.
● 7 februari 2008 stuur ik een formele klacht op aan Presidency & OTP over het uitblijven van
procedures / onderzoeken voor het afhandelen van mijn aanklacht. ICC erkent formeel op haar
website mijn aanklacht tegen Nederland niet; Hoge Raad, parlement & gemeente kunnen
ongestraft verder gaan met 'dictatortje spelen in mijn leven'.
ICC doet geen moeite 'dictatuur NL te transformeren tot rechtstaat NL'.
● 8 maart 2008 stuur ik Registry een brief: 'ICC discrimineert en vernedert mij als burger &
slachtoffer in lidstaat NL = ICC erkent Africa wel als dictatuur, NL niet.
Ik wil antwoord op vragen mbt afhandeling van mijn dossier'. Geen respons.
● 1 april 2008. Ik ben woedend over het feit dat ICC mij websites leest - hieraan blijkbaar plezier
beleeft - en mijn aanklacht weigert af te handelen en te sluiten. Wanneer krijg ik mijn
mensenrechten terug, opdat ik kan leven als een normaal persoon/ moeder in Rechtstaat NL?
Discriminatie, vernedering, obsessie en zelfs poging tot moord in Presidency / OTP van ICC
● ICC negeert mij voor 90%, wat impliceert dat ik de ICC-website moet lezen voor informatie.
Abnormaal!
●

Uit persberichten van ICC blijkt dat
○ OTP Afrikanen onderwijs geeft over de gang van zaken binnen ICC; andere volkeren uit
andere lidstaten krijgen geen onderwijs...
○ OTP begeleidt slachtoffers uit Afrika, die een procedure willen starten of al gestart zijn;
slachtoffers uit andere lidstaten krijgen geen begeleiding...
○ Presidency / OTP overleggen op Politiek niveau met de Arabische Liga, Afrikaanse Unie,
NGOs & AVOs; overleggen met UN & EU zijn niet/ nauwelijks beschreven op de site...
○ Presidency 'chat' met de premier van Duitsland
○ Agenda's, procedures, rapporten & resultaten van deze gesprekken ontbreken volledig
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= ICC verbergt ware bedrijfsvoering voor lidstaten & slachtoffers.
●

ICC discrimineert & vernedert lidstaten & slachtoffers uit Azie, Europa & Latijns America door
hen niet als mensen in een oorlogssituatie te erkennen. Ook discrimineert ICC op Afrikaans
grondgebied; verschillende AU-lidstaten worden óók genegeerd.
Het lijkt wel alsof ICC een locale Afrikaanse rechtbank is!

●

Presidency, OTP & Registry zijn obsessief in het afhandelen van dossiers
○ procedures ontbreken of worden geheim gehouden
○ Politieke relatie met gast-land NL wordt geheim gehouden
○ klachtenbrieven van slachtoffers worden genegeerd
○ mijn kinderen & ik zijn niet als mens erkend + wij krijgen geen instructie/onderwijs mbt
procedures/onderzoeken + tijdschema's voor afsluiting van mijn dossier ontbreken

●

Poging to moord uitgevoerd door Presidency & OTP
○ Binnen deze divisies is de wens van de medewerkers 'AU-dictatoren in ICC-gevangenis
opsluiten, teneinde Wereldvrede te realiseren'. Zij werken vanuit een allesverblindende
obsessie, nu zij niet aanspreekbaar zijn op procedurele fouten en de gevolgen van hun fouten
voor lidstaten & slachtoffers. Zij willen zelfs niet weten dat zij oorlog aanmaken &
intensiveren op planeet Aarde, waardoor slachtoffers nog langer rechtenloos zijn.
○ Dit is een psychiatrisch probleem= gedrag & fysiologie in het lichaam van de medewerkers
leiden tot een agressieve wijze van mensenlevens redden. Alleen psychologen/ psychiaters
kunnen dit stoppen. Hollandse therapeuten - en prof Recht - zijn niet intelligent genoeg;
hiervan maken Presidency & OTP misbruik.
○ ICC is de allerhoogste strafrechtbank op planeet Aarde. Zodra zij klachten negeren - en
mensen dood manipuleren - vervallen zij tot cencentratiekamp.

●

NO EXIT = Presidency & OTP laten mijn gezin binnen bij ICC, maar weigeren ons te
behandelen als mensen. Wij zitten gevangen in ontwetendheid & rechtenloosheid voor
onbepaalde tijd. Zij weigeren uit te leggen, welke plannen zij hebben met ons leven.
Weigeren ons de uitgang van ICC te wijzen. ICC is voor ons een concentratiekamp.
Wij moeten wachten op de dag dat de kamp-beul bereid is ons als mensen te erkennen,
ons recht/ veiligheid / nationale veiligheid te geven, en de mogelijkheid te creëren ICC
te verlaten. Of zij vermoorden ons zelf....

●

3 Methoden om in NL iemand te vermoorden, zonder hiervoor gestraft te worden; deze
past ICC óók toe op mijn gezin:
○ Een persoon negeren als mens met rechten = OTP negeert hun wettelijke verplichtingen
voor mijn gezin in NL.
○ Een persoon erkennen als mens met het recht op 'vrijheid van meningsuiting', maar alle
andere rechten negeren = OTP leest mijn websites, maar erkent mij verder niet als mens starter van een aanklacht tegen NL - waardoor het NL-parlement de vrijheid heeft dictatorengedrag voort te zetten en te intensiveren. Zal de Officier van Justitie mijn teksten op mijn
sites tegen mij gaan gebruiken in de rechtzaal?
○ Van een slachtoffer een verdachte of zelfs dader maken = slachtoffers zo zwaar
traumatiseren dat zij zich nog uitsluitend met geweld kunnen bevrijden van een leven in een
concentratie-kamp en/of van kamp-beulen.
OTP dwingt mij 'vriendschap te sluiten met échte terroristen om mijzelf & kids te bevrijden
van obssesies van Presidency/ OTP van ICC'. Geweld met geweld bestrijden...
Moet ik terroristen vragen medewerkers van Presidency / OTP te vermoorden, opdat zij
worden vervangen door nieuwe werknemers die wél bereid zijn rechtvaardig te werken... en
mij mijn mensenrechten terug te geven via een eerlijke procedure!? Het lijkt hier wel op!!!

Uitvoeringswet Internationaal Strafhof voor NL -- ICC is partijdig aan NL-parlement -- .
●

ICC heeft deze wet van het gastland niet vertaald in het Engels/ Frans en ook niet
gepubliceerd op haar website
○ Ondanks mijn dossier, geeft OTP niet aan hoe zij deze wet verwerken in mijn leven.

●

Deze wet suggereert dat het NL-parlement het rechtsysteem van Nederland respecteert
& correct toepast. Parlementsleden worden aangesproken alsof zij 'betrouwbaar zijn'
door ICC...
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○
○
○

○

De NL-Minister van Justitie moet samenwerking met ICC, teneinde NL-criminelen door de
ICC-rechter te laten beoordelen.
Niet één wetsartikel geeft aan 'wat de procedure is als het NL-parlement zelf de dictator is'.
Niet één wetsartikel geeft aan hoe in NL slachtoffers van het NL-parlement moeten worden
beschermd zodra het Openbaar Ministerie, Politie & Rechtbanken - plus Advocaten - zich als
dictatoren gedragen... en dus geen veiligheid kunnen bieden aan NL-slachtoffers.
OTP van ICC heeft geen procedure beschikbaar die slachtoffer van het gastland wel
beschermd.

NL-Officier van Justitie vergelijken met ICC-aanklager; behandeling slachtoffers/verdachten
● NL-rechtsysteem = 50% eerlijk recht + 50% corruptie/ dictatuur
●

Elk mens in NL moet de NL-grondwet toepassen, óók internationale werknemers
○ Werknemers van ICC moeten eerst de NL-grondwet toepassen, volgens artikel 1:
non-discriminatie voor iedereen die in NL is.
○ Werknemers van ICC maken dus ook gebruik van artikel 94 van NL-Gw:
verdrag gaat boven wet = Statuut van Rome.
○ Werknemers van ICC moeten het ICC dus bouwen bovenop het NL-rechtsysteem.
Dit impliceert dat 'ICC-procedures even intelligent zijn als NL-procedures'.

●

Het Internationaal Strafhof (ICC) is een gevaarlijke rechtbank..
Véél gevaarlijker dan het Internationaal Hof van Justitie (ICJ-Vredepaleis)
○

○

○
○

●

●

●

ICC werkt voor individuen die een rechtzaak starten tegen een lidstaat/nationale
dictator
==== ICJ werkt voor lidstaten die een rechtzaak starten tegen een andere lidstaat.
ICC kan probleemloos dossiers van individuen laten verdwijnen/verzwijgen omdat
individuen niet sterk genoeg zijn zichzelf hiertegen te verdedigen, waardoor
volkeren niet geïnformeerd zijn over bestaande rechtzaken
==== ICJ kan nauwelijks dossiers van lidstaten laten verdwijnen/verzwijgen,
omdat een lidstaat sterk genoeg is publiciteit te zoeken en het volk te informeren
over bestaande rechtzaken
ICC verbergt haar politieke gesprekken voor individuen & lidstaten
==== ICJ kan geen politieke gesprekken verbergen voor het volk
ICC kan worden gebruikt als wasserette voor het witwassen van dictatoren-gedrag
van parlementen van lidstaten dankzij chantage van andere lidstaten =
rechtenloosheid creëren voor burgers. Slachtoffers krijgen géén rechten, worden
gebruikt als energie-bron en moeten overleven in ICC-concentratiekamp
==== ICJ wordt óók gebruikt als wasserette voor dictatoren, maar de waarheid
wordt sneller duidelijk en volkeren kennen deze waarheid sneller.
Hierdoor krijgen volkeren vroeg of laat toch wat rechten.

NGOs & AVOs zijn deportatie-treinen naar ICC-concentratiekamp
○ Werkgevers/werknemers/journalisten voeren de NL-grondwet, nationale wetten & verdragen
niet uit
= zij kiezen er bewust voor mensenrechten te schenden & volkeren rechtenloos te maken.
○ We kgevers/werknemers/journalisten nemen deel aan het witwas-systeem voor parlementen
= zij kiezen bewust voor vriendjespolitiek met parlementsleden ten gunste van status quo,
salaris, subsidies & media
= zij kiezen voor het dood-manipuleren van burgers, wetende dat het in NL niet gebruikelijk
is om ambtenaren voor de rechter te brengen wegens 'ambtsmisdrijven'
= zij genieten van hun persoonlijk stiekeme criminele gedrag en inherente machtspelletjes in
de media
○ Werkgevers/werknemers/journalisten weigeren juridische dossiers te erkennen, te lezen &
correct te verwerken in de samenleving
Werkgevers/werknemers/journalisten weigeren mijn leven te redden door de
waarheid over rechtenloosheid van mijn gezin - en hun bijdrage daaraan - te erkennen,
te duiden en weigeren ook gemaakte fouten te corrigeren.
○ Zij willen mij ook geen emotionele steun, geld of andere middelen geven om ICC te kunnen
overleven ...
Gevolg: Ik leef als een Jodin onder Hitler, óók binnen Presidency & OTP van ICC
○ Ik heb wel meer vrijheid van meningsuiting dan slachtoffers tijdens WOII
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NL-strafhof-procedures

Wat moet de NL-Officier van Justitie doen om mij - slachtoffer/verdachte - te beschermen,
volgens....?
●
●
●
●

Wetboek van Strafvordering
Wet op de Rechterlijke Organisatie
Website Slachtofferhulp Nederland
Wetboek van Strafrecht

In eenvoudig taalgebruik:
Wetboek van Strafvordering
Artikel 1

Wet bepaalt op welke wijze Strafvordering op mensen en organisaties moet worden uit gevoerd in NL-rechtsysteem.
= OM Haarlem negeert de wet volledig. Officier van Justitie moet mijn aangifte van mishandeling door Bloemendaalse ambtenaren
onderzoeken. OM Haarlem weigert - al jarenlang - mijn dossier te lezen en stuurt het retour. Hierdoor sta ik niet geregistreerd in de
statistieken als een vrouw die aangifte wil doen tegen overheidsfunctionarissen wegens ambtsmisdrijven.
= OvJ weigert mij als slachtoffer van geweld te erkennen; weigert de zaak aan de politierechter / strafrechter voor te leggen. OvJ
weigert zelfs mijn brieven aan en van parlementsleden te lezen.
= Ambtenaren Bloemendaal zoeken naar mogelijkheden om mij tot dader te maken. Zij weten dat het NL-parlement weigert de
gemeente Bloemendaal onder curatele van het parlement te stellen = Bloemendaal mag een oorlogsmisdadiger zijn die geen
mensenrechten uitvoert. Plotseling beschuldigen deze Bloemendaalse ambtenaren mij van SMAAD , omdat ik mijn dossier van alle
rechtzaken - als bijstandsmoeder - publiceer op mijn websites.
= OvJ moet mij beschermen en waarheid onderzoeken omdat ik plotseling verdachte ben. Juist als Politie werkt als terrorist in mijn
huiskamer in opdracht van Bloemendaalse ambtenaren.
OvJ weigert ook nu elk gesprek en onderzoek.
Artikel 7
Procureur-generaal bij de Hoge Raad zorgt voor vervolging van strafbare feiten waarvan de HR in 1ste aanleg kennis
neemt.
= HR moet mijn dossier tegen Bloemendaal & NL-parlement Balkenende onderzoeken, omdat de HR oordeelt over ambtsmisdrijven
begaan door parlementsleden.
Artikel 12
1.

Strafbaar feit wordt niet vervolgd door OvJ; slachtoffer kan een schriftelijke klacht indienen bij de rechtbank.

= Ik ben gestart bij de Bestuursrechter. Een werkloze moet altijd starten bij de Bestuursrechter, óók in geval van ambtsmisdrijven.
Bestuursrechter weet dat OvJ Haarlem mijn dossier niet wil lezen. Bestuursrechter weet dat Bloemendaal weigert
mensenrechten uit te voeren.... en dus een dictator is.... Gevolg: bestuursrechter weigert mijn dossier door te sturen aan
Strafhof Haarlem en dwingt mij naar HR te gaan voor een rechtzaak tegen parlementsleden.
= HR moet oordelen over werkwijze van NL-parlement; mogelijk dankzij mijn brieven aan parlementsleden.
= HR moet oordelen over het feit dat Bloemendaalse ambtenaren geen wetten & verdragen willen uitvoeren
= Bloemendaal erkent bestaan van gerechtelijke uitspraken van de Bestuursrechter niet of wil deze niet gunstig voor mijn gezin
uitvoeren. Dit is een ambtsmisdrijf. HR moet mijn dossier tegen Bloemendaal naar een andere rechtbank sturen, bijvoorbeeld
Amsterdam of Utrecht.
= Procureur-generaal van de HR weigert mijn dossier te lezen. HR is nu terroristische organisatie; ik moet naar het Internationaal
Strafhof. Parlementsleden weigeren de HR te dwingen mijn dossier wel te lezen en recht te spreken, wat impliceert dat ook het
NL-parlement wil dat ik naar ICC ga voor de allerlaatste rechtzaak mogelijk op planeet Aarde.
Artikel 27
[1.] Een verdachte is een persoon die leeft in omstandigheden welke in strijd zijn met de wet.
= Politie komt mij in mijn huiskamer geestelijk folteren op bevel van burgemeester W.de Gelder. Hij vindt dat ik schuldig ben aan
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SMAAD.
= Politie stelt: 'Jij bent nu verdachte van strafbaar feit, jij moet je website opschonen, wij observeren je een week...daarna sluiten wij
je website via de internetprovider ... wanneer je website niet schoon genoeg is'. Politie heeft geen brieven/ bewijsstukken waaruit
blijkt dat de burgemeester mij schuldig vindt aan smaad. Politie wil zaken alleen mondeling afhandelen, opdat ik niet kan bewijzen
dat zij mij mishandelen.
[2.] Verdachte krijgt formeel te horen dat vervolging plaatsvindt.
= Bloemendaal & Politie willen mij alleen stiekem mishandelen - niet strafrechtelijk vervolgen - , dus krijg ik geen formele brieven
over 'mijn zogenaamde wangedrag'.
Artikel 28
[1.] Verdachte is bevoegd een advocaat in te schakelen voor verdediging.
= Ik kan geen advocaat inschakelen omdat mishandeling & ambtsmisdrijven door het OM Haarlem worden genegeerd en
beschuldigen van smaad niet schriftelijk worden vastgelegd door Bloemendaal, OvJ & Politie
= Advocaten in deze regio zin corrupt aan de gemeente Bloemendaal & rechtbank Haarlem. Ik ben een arme vrouw die woont in een
rijke gemeente = ik heb geen rechten.
Artikel 29
[1.] Wordt een verdachte gehoord door Politie of rechterlijk ambtenaar, mag de (rechterlijke) ambtenaar geen
(psychisch) geweld gebruiken om een bekentenis te krijgen. Verdachte is niet tot antwoorden verplicht.
= Ik heb minder rechten dan terroristen! Terroristen krijgen een proces-verbaal vol strafbare feiten & strafeisen, waarover de rechter
moet oordelen. Ik krijg geen proces-verbaal van Politie of OvJ en de rechter kan niet oordelen. Ik heb dus geen mensenrechten!
= OvJ Haarlem wil mijn klacht over criminele Politie-agenten niet onderzoeken.
= Korpschef Politie Kennemerland wil ook geen onderzoek verrichten naar crimineel gedrag agenten.

[3.] Verklaringen van verdachte, worden in het proces-verbaal van het verhoor zoveel mogelijk in zijn/haar eigen
woorden opgenomen. Ook staat in het p-v dat antwoorden niet verplicht is.
= De wijze waarop de Politie mij aanspreekt tijdens mishandeling vind ik zwakbegaafd. Politie-agenten denken 'dat ik te achterlijk ben
om mijn rechten te halen bij de rechtbank; zij hebben mijn websites niet gelezen... terwijl zij eisen dat ik mijn sites schoonmaak
in verband met SMAAD...'. Amen.
Artikel 31
Verdachte moet van ALLE verhoren proocessen-verbaal ontvangen.
= Politie & OvJ moeten ALLE gesprekken / zaken schriftelijk vastleggen en mij een kopie van deze documenten geven.
Artikel 32
Verdachte krijgt geen dossier. Binnen 14 dagen - na mondeling verhoor - moet hierover een klacht worden ingediend bij
OM of Rechter-Commissaris. Krijgt verdachte geen bewijstukken, kan hij/zij na 90 dagen opnieuw bezwaar indienen.
= Ik krijg NOOIT bewijstukken van Politie of OM omdat dan al duidelijk is dat ik naar het ICC moet voor het terughalen van mijn
mensenrechten.
= Ik heb geprobeerd d.m.v het schrijven van brieven bewijsstukken op te eisen. Ik krijg geen procedures die bij rechtstaat NL horen.
Hierdoor kan ik nu bewijzen dat ik wel mishandeld ben door Politie, OvJ & Bloemendaal.
SLACHTOFFERS
Artikel 51a
1.

Personen die slachtoffer zijn van een strafbaar feit kunnen een schadevergoeding van de dader eisen tijdens het
strafproces.

= Ik wil als slachotffer rechtzaken wegens ambtsmisdrijven starten tegen Bloemendaalse ambtenaren, parlementsleden &
(rechterlijke) ambtenaren, omdat zij mij psychisch mishandelen....en omdat zij het bestaan van alle rechtzaken bij de
Bestuursrechter niet willen erkennen. Dus moet ik naar de HR voor een rechtzaak inzake ambtsmisdrijven. Bij de HR kan ik
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schadevergoeding eisen van alle parlementsleden. Bloemendaalse ambtenaren-daders moeten opnieuw worden berecht door een
Strafhof buiten Haarlem. Maar, HR wil mijn dossier tegen parlementsleden & (rechterlijke)ambtenaren niet lezen = terrorisme.
= Omdat mijn dossier bij het ICC verankerd is in NL-recht, kan ik bij het ICC schadevergoeding eisen, vergelijkbaar met het NL-recht
. ICC moet volgens NL-grondwet slimmer zijn dan NL-rechtsysteem.
2.

Als slachtoffers overlijden tijdens een rechtzaak, kunnen hun erfgenamen toch schadevergoeding bij de dader eisen.

= Zodra ik overlijd kunnen mijn kids in NL geen schadevergoeding meer eisen bij de rechtbank Haarlem of HR, omdat mijn dossier nu
bij het ICC ligt. Bovendien zal hun vader deze rechtzaak niet willen afmaken, ten gunste van mijn kids.
Artikel 51b
1.

Voordat de rechtzitting tegen een verdachte begint, moeten slachtoffers hun eisen bekend maken bij de OvJ die de
zaak in behandeling heeft.

Hiervoor bestaat een formulier, gemaakt door de Minister van Justitie.
= Procureur-generaal van de HR weigert mijn dossier te lezen en voor te leggen aan de HR-rechters. Dus kan ik geen formulier
invullen voor het eisen van schadevergoeding.
Artikel 51d
1.

Slachtoffers hebben recht op een kopie van alle processtukken.

= Ik krijg niets
2.

Rechter of OvJ kan bepalen dat het slachtoffer niet alle processtukken krijgt, omdat het onderzoek nog niet is
afgerond of om andere mensen te beschermen.

3.

OvJ moet slachtoffer schriftelijk uitleggen waarom hij/zij niet alle bewijsstukken uit het dossier krijgt. Slachtoffer
kan binnen 14 dagen na mondeling verzoek een schriftelijke klacht indienen bij de rechter, bij geen gehoor. Rechter
beslist van opnieuw.

= Bestuursrechters hebben beslist: 'Stokkel mag het dossier op haar website publiceren'.
Artikel 51e
1.

Slachtoffer kan een advocaat inschakelen om zaken te regelen en hem/ haar te beschermen.

= Door corruptie tussen advocaten & gemeente Bloemendaal/parlement Balkenende in het rechtsysteem Haarlem, heb ik geen
advocaat. En geen enkele veiligheid!
Artikel 51f
1.

OvJ informeert slachtoffers zo spoedig mogelijk schriftelijke over gang van zaken tijdens proces, inclusief
tijdschema.

= OvJ , Politie & Bloemendaal willen geen rechtzaak, omdat zij mij stiekem willen doodtreiteren
Nu volgen in dit Wetboek van Strafvordering artikelen die bewijzen dat ik een mens ben met rechten, welke moeten
worden uitgevoerd:

●
●
●
●
●

onderzoek naar ambtsmisdrijven
verhoor ambtenaren & parlementsleden door rechtbank
beslissing over verloop rechtzaak
straffen voor daders vaststellen & uitvoeren
schadevergoeding slachfoffer vaststellen & uitbetalen

Dit deel zal ik nu niet bespreken, omdat het Openbaar Ministerie vindt dat ik geen mensenrechten heb.

Wet op Rechterlijke Organisatie
Artikel 1
Deze wet definieert:
a.
b.

Rechtbanken
Rechterlijke ambtenaren:
1°. President van de Hoge Raad
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c.
e.
f.
g.

3°. Procureur-generaal bij de Hoge Raad
6°. Officieren van justitie
8° Griffier en substituut-griffiers Hoge Raad;
Rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast
Hoge Raad der Nederlanden
Minister van Justitie
Raad voor de rechtspraak, bedoeld in artikel 84.

Artikel 4
1.

Zittingen zijn openbaar, tenzij de wet anders bepaald. Vonnissen van 'stiekeme zittingen' kunnen worden vernietigd
door rechter. Rechter beslist welke zittingen gesloten zijn.

= Bestuursrechtbank is openbaar, maar er is nooit publiek aanwezig, waardoor bestuursrechters eenvoudig corrupt kunnen zijn
Artikel 5
1.

Alle 'stiekeme gerechterlijke uitspraken van alle rechters' kunnen worden vernietigd door een hogere rechter, zodra
zij niet in het openbaar zijn uitgesproken. In elke gerechtelijk uitspraak staan de gronden/oorzaken beschreven die
tot de uitsrpaak hebben geleid.

= Op www.rechtspraak.nl worden niet al mijn gerechtelijke uitpsraken gepubliceerd; het volk wordt welbewust bedrogen en politici
worden aan de macht gehouden terwijl zij schuldig zijn aan ernstige vormen van ambtsmisdrijven.
Artikel 12
Rechters ambtenaren ....en de griffier en substituut-griffiers van de Hoge Raad mogen zich niet communiceren met
partijen of hun advocaten, procureurs of gemachtigden over dossiers/geschillen... waarvan zij weten of vermoeden dat
die voor hen aanhangig zullen worden. Deze ambtenaren zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens in dossiers
= Griffieren van de Hoge Raad bepalen dat er geen onderzoek noodig is naar de werkwijze - list & bedrog - van de Centrale Raad van
Beroep.
= Een griffier van de HR vertelde mij per telefoon 'dat mijn dossier niet wordt geopend en niet wordt gelezen'.
= Deze griffieren werken als terroristen en zijn schuldig aan abtsmisdrijven; HR-rechters weigeren recht te spreken zonder opgaaf van
reden, wat ook een ambtsmisdrijf is .
Artikel 15
1.

Elk gerecht heeft een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, de sectorvoorzitters en een niet-rechterlijk lid.

Artikel 23
3.

Het bestuur heeft tot taak binnen het gerecht de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing te bevorderen.
Het voert daarover overleg met een sectorvergadering of de gerechtsvergadering. Bij de uitvoering van deze taak
treedt het bestuur niet in de procesrechtelijke behandeling van, de inhoudelijke beoordeling van alsmede de
beslissing in een concrete zaak.

= Bestuur rechtbank Haarlem weigert mijn klacht over partijdigheid van rechters serieus te nemen en te onderzoeken. Ook wordt
'ongeschoft gedrag van rechters tijdens een rechtzitting niet onderzocht'. Ik krijg geen hoorzititng.
Artikel 26
1.

Het bestuur stelt een regeling vast voor de behandeling van klachten.

= Ik heb van het Bestuurs rechtbank Haarlem een klachtenreglement toegestuurd gekregen.
= Mijn klacht word niet behandeld omdat ik in hoger beroep moet gaan tegen eerdere vonissen. Corruptie van rechters wordt niet
erkent & onderzocht. President Bakker is zelf partijdig aan gemeente Bloemendaal; deelname aan raadsvergadering op stadhuis
Bloemendaal bewijst dit.

HOGE RAAD
Artikel 76
1.

De Hoge Raad neemt in eerste instantie, tevens in hoogste ressort, kennis van de ambtsmisdrijven en
ambtsovertredingen begaan door de leden van de Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen.

2.

Onder ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen worden hier begrepen strafbare feiten begaan onder een der
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verzwarende omstandigheden omschreven in artikel 44 van het Wetboek van Strafrecht.
3.

In de gedingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, is de Hoge Raad tevens bevoegd kennis te nemen van de
vordering tot vergoeding van kosten en schaden ten behoeve van de benadeelde partij.

4.

In de gedingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, oordeelt de Hoge Raad met een aantal van tien raadsheren. Bij
het staken der stemmen wordt een uitspraak ten voordele van de verdachte gedaan.

= HR erkent het bestaan van ambtsmidsrijven in NL niet en negeert dossiers van indivuen die wel bewijzen dat ambtsmisdrijven
bestaan in het priveleven van gezinnen.
Artikel 77
1.

De Hoge Raad neemt in eerste aanleg, tevens in hoogste ressort, kennis van jurisdictiegeschillen tussen:
e.

administratieve rechters, tenzij een andere administratieve rechter daartoe bevoegd is.

= HR moet wel uitzoeken waarom de Centrale Raad van Beroep - hoogste Bestuursrechter in NL - werkt op grond van list & bedrog en
onleesbare gerechtelijke uitspraken schrijft
= HR moet uitzoeken waarom CRvB bewijsstukken van individuele burgers negeert als deze ambtsmisdrijven van parlementsleden
bewijzen.
Artikel 78
1.

Hoge Raad oordeelt zodra de procureur-generaal aan rechtzaak start 'in beland der wet'= HR-rechters schrijven
gerechtelijke uitspraken om dictatoren-gedrag te stoppen.

Artikel 79
1.

Hoge Raad vernietigt handelingen, vonnissen en beschikkingen:
a.
b.

wegens verzuim van vormen = niet gebruiken van goede procedures
wegens schending van het NL-recht = weigeren rechters wetten toe te passen, kan HR betreffende gerechtelijke
uitspraken vernietigen.

= HR moet mijn gerechtelijke uitspraken van de Bestuursrechter vernietigen omdat rechters in die uitspraken belangrijke
bewijsstukken negeren en geen onderzoeken willen verrichten naar feiten;geen wetten & verdragen willen toepassen voor
conflict-beëindigingen, in mijn dossier tegen Bloemendaal.
= HR moet mijn dossier tegen Bloemendaal verwijzen naar de Politierechter / Strafrechter van een andere rechtbank, omdat het
Bestuur van de Rechtbak Haarlem partijdig is aan de gemeente Bloemendaal...en er sprake is van vriendjespolitiek &
corruptie in mijn uitspraken. Bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht.
Artikel 81
Hoge Raad oordeelt dat een klacht niet tot een arrest van de HR kan leiden omdat een uitspraak van de HR-rechter niet
leidt tot het verhelderen van rechtsvragen in het belang van rechtseenheid of rechtsontwikkeling. HR moet de gronden
voor deze beslissing schriftelijk uitleggen aan de klager/slachtoffer.
= HR moet mij een brief/arrest schrijven waarin alle reden staan uitgelegd, die bewijzen dat de HR mijn rechtzaken niet hoeft te
behandelen.

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK
Artikel 84
1.

Er is een Raad voor de rechtspraak.

Artikel 94
De Raad heeft tot taak ondersteuning te bieden aan activiteiten van de gerechten die gericht zijn op uniforme
rechtstoepassing en bevordering van de juridische kwaliteit.
= Raad voor Rechtspraak moet uitzoeken waarom het Bestuur van de rechtbank Haarlem partijdig & corrupt is aan de gemeente
Bloemendaal, wat zij weigeren.
= Ook moeten zij uitzoeken of rechters zich onbeschoft gedragen tijdens rechtzittingen.. Onbeschofte, partijdige & corruptie rechters
zorgen voor extra rechtzaken, die een mensenleven voor lange tijd vernietigen. Bovendien wordt er veel belastinggeld verspild door
'onbeschofte corrupte rechters'.
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Artikel 96
1.

Raad voor Rechtspraak mag niet oordelen over de inhoud van dossiers welke op het buro van de rechter liggen;
rechters moeten gerechtelijke uitspraken schrijven.

= In mijn dossier gedragen rechter zich als vriendjes van dictatoren. Dit mag de RvR wel onderzoeken om te voorkomen dat NL een
dictatuur wordt.
Artikel 105
De Raad verstrekt desgevraagd aan Onze Minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen.
= Raad voor Rechtspraak moet foutenin het totale rechtysteem bespreken met de Minister van Justitie & Staten-Generaal.
Artikel 109
Minister van Justitie mag niet inhoudelijk oordelen over het dossier dat op het buro van de rechter ligt; rechters
schrijven gerechtelijke uitspraken.
= Minister van Justite moet wel kunnen bewijzen dat rechters géén vriendjes van dictatoren zijn...Dus, Minister van Justite moet
burgers een klachtenprocedure geven die hen beschermt tegen partijdige & corrupte rechters.

PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD
Artikel 111
2.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad is belast met:
a.
b.
c.

de vervolging van ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen begaan door de leden van de Staten-Generaal, de
ministers en de staatssecretarissen;
het nemen van aan de Hoge Raad uit te brengen conclusies in de bij de wet bepaalde gevallen;
de instelling van cassatie «in het belang der wet»

= Procureur-Generaal van de HR moet mijn dosser wel lezen en voorleggen aan de HR-rechter. P-G moet rechtzaak starten regen
ambtsmisdrijven begaan door NL-parlementsleden in mijn dossier
=P-G moet wetten & verdragen zodanig toepassen dat burgers gebruik kunnen maken van deze wetten & verdragen om zichzelf te
kunnen beschermen tegen dictatuur-NL in hun privéleven.
Artikel 122
1.

Procureur-generaal Hoge Raad vindt dat het Openbaar Ministerie zijn taak niet correct uitvoert in
dossiers/rechtzaken. In dit geval moet P-G de Minister an Justitie hierover informeren.

= Openbaar Ministerie is partijdig aan gemeente Bloemendaal, en gedraagt zich als terrorist in mijn privéleven. P-G moet dit erkennen
en bespreken met Minister van Justitie.
OPENBAAR MINISTERIE
Artikel 124
OM is belast met strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken.
= OM moet wetten & verdragen toepassen in mijn dossier om dictatuur-NL te transformeren tot rechtstaat-NL, voor mij als individu en
voor het gehele volk.
Artikel 127
Minister van Justitie kan algemene/ bijzondere aanwijzingen geven voor uitoefening van de taken en bevoegdheden van
het OM.
= Minister van Justitie moet OM opdragen alle wetten & verdragen correct toe te passen, in mijn dossier.
Ik heb veel artikelen verwijderd, die aangeven HOE rechtbanken/OM/Raad voor Rechtspraak moeten werken. Deze zijn
overbodig, omdat ik géén mensenrechten heb.
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Website Slachtofferhulp Nederland
Iedereen in Nederland kan slachtofferhulp krijgen voor procedures bij rechtbanken
= behalve i, omdat ik slachtoffer ben van geweld door ambtenaren & parlementsleden

Wetboek van Strafrecht, Ambtsmisdrijven
Artikel 1
1.

Een feit is alleen strafbaar als de wet aangeeft dat het strafbaar is.

Artikel 2
NL-strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit schuldig maakt.
= werknemers van ICC moeten deze wet ook toepassen
Artikel 28
Ambtenaren schuldig aan ambtsmisdrijven, mogen geen werk als ambtenaren meer uitvoeren. De rechter oordeelt
hierover.
= Ambtenaren die schuldig zijn in mijn dossier aan ambtsmisdrijven moeten hun functie nooit meer uitoefenen

Artikel 36f
1.

De rechter bepaalt in de gerechtelijke uitpsraak of de dader schadevergoeding moet betalen aan het slachtoffer.
Dader moet schadevergoeding betalen aan de Staat; de Staat betaalt het uit aan het slachtoffer.

3.

De maatregel kan te zamen met straffen en andere maatregelen worden opgelegd.

= Rechters kunnen in hun gerechtelijke uitspraken aan mij een schadevergoeding toebedelen, welke betaald moet worden door de
daders. De Staat/Rechtbank kan deze schadevergoeding innen en aan mij uitbetalen.
= Deze constructie eis ik bij het ICC
DEELNEMING AAN STRAFBARE FEITEN
Artikel 47
1.

Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
1°. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;
2°. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van
gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.

= Alle ambtenaren in mijn dossier zijn schuldig aan machtsmisbruik tijdens het uitoefen van hun functie in het NL-parlement en bij de
NL - overheid, waardoor zij nu daders van een strafbaar feit zijn geworden.

Artikel 83
Onder terroristisch misdrijf wordt verstaan:
1º. Misdrijven tegen de nationale veiligheid & het Koninklijk huiso. Evenals misdrijven tegen het volk/individuen
= Ambtenaren in mijn dossier zijn schuldig aan terroristische misdrijven tegen de nationale veiligheid & individuele personen
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Artikel 83a
Terrorisme = het volk of een deel van het volk van het land ernstige vrees aan te jagen + de overheid of internationale
organisatie te dwingen zich strafbaar te gedragen + iets niet te doen of te dulden + de fundamentele politieke,
constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig ontwrichten/
vernietigen.
= Alle ambtenaren in mijn dossier ontnemen mij mijn mensenrechten met als doel mij bang te maken...en mij te dwingen hen te
gehoorzamen. Ik moet Slaaf m/v zijn en hun rechtspositie / inkomen verbeteren door te gaan vechten voor mijn mensenrechten. Ik
behoor tot het arme bevolingsdeel van Nederland. Ambtenaren hebben bepaald dat zij hun wettelijke verplichtingen nooit goed zullen
uitvoeren voor mijn gezin, wat impliceert dat ik altijd een slavenleven houdt, terwijl zij machtiger worden.
= Ambtenaren in mijn dossier hebben nu de vrijheid mij te folteren & doden, zonder dat zij hiervoor gestraft worden. Tenzij ICC er
voor zorgt dat zij wel gestraft worden voor het feit dat zij mij geen gebruik willen laten maken van mijn mensenrechten.
Artikel 84
1.

Ambtenaren zijn leden van overheidsorganen.

= Alle personen in mijn dossier die bij de NL-overheid werken zijn schuldig aan ambtsmisdrijven
Artikel 90quater
Discriminatie = elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan
hebben dat erkenning, genot of uitoefening van gelijkheid van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden op
politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet
gedaan of aangetast.
= zie, non-discriminatie volgens alle mensenrechtenverdragen
Artikel 137g
1.

Hij die, in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf personen opzettelijk discrimineert wegens hun ras, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

= alle ambtenaren in mijn dossier zouden een gevangenisstraf moeten krijgen, omdat zij discrimineren als persoon in een
machtspositie

BELEDIGING
Artikel 261
Een persoon die de goede eer & naam van een ander persoon aantast in de publiciteit is schuldig aan smaad
= Gemeemten ambtenaren van Bloemendaal vinden dat ik hun goede eer & naam aantast zodra ik mijn dossier publiceer op het
internet. Het feit dat zij weigeren mijn gezin te laten leven met mensenrechten, vinden zij normaal. Ambtenaren mogen criminaal
zijn, ik niet.

MISDRIJVEN TEGEN PERSOONLIJKE VRIJHEID
Artikelen 273-274
Slavernij is strafbaar

AMBTSMISDRIJVEN
Artikel 355
Parlementsleden krijgen een gevangenisstraf of geldboete:
1°. Als zij koninklijke besluiten/beschikkingen ondertekenen, wetende dat zij daardoor de Grondwet, wetten of
algemene maatregelen van inwendig bestuur van de staat schenden.
2°. Als zij koninklijke besluiten / beschikkingen niet correct ondertekenen, maar wel gaan uitvoeren alsof zij geldig
zijn.
3°. Als zij bevelen geven tegen de Grondwet in.
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4°. Als zij moedwillig weigeren de Grondwet uit te voeren.
= Alle ambtenaren & parlementsl eden in mijn dossier zijn schuldig aan ambtsmisdrijven omdat zij weigeren het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden, Grondwet & Nationale wetten goed uit te voeren. Parlementsleden kiezen er voor mij
rechtenloos te maken, wat verboden is volgens dit wetsartikel.
= Minister van BZK moet criminele burgemeester Bloemendaal onstlaat en gemeente onder curatele van het Rijk plaatsen , d.m.v
een Kononiklijk besluite
= Alle parlementsleden weigeren onderzoek te verrichten naar dictatoren-gedrag van gemeente-ambtenaren Bloemendaal,
weigeren mij toegang to het recht te waarborgen en weigeren mij (nationale)veiligheid te geven
Artikel 360
Ambtenaren of anderen werkzaam bij de overheid die de administratie vervalsen zijn strafbaar.
= Gemeente ambtenaren Bloemendaal & parlementsleden Balkenende I-IV - plus ambtenaren bij de Hoge Raad - vervalsen
documenten in mijn dossier door hun wettelijke verplichtingen te verzwijgen. Of zij laten documenten verdwijnen. Hierdoor heb ik geen
mensenrechten en moet ik vechten om als mens te mogen leven in NL.
Artikel 365
Ambtenaren die hun machtsposite misbruiken en een ander mens dwingtn iets te doen, niet te doen of te dulden,
worden gestraft.
= Alle ambtenarenin m ijn dossier vinden het leuk om mij te dwingen te vechten voor mijn mensenrechten. Het feit dat zij mij dwingen
tot een leven dat ik niet voor mijzelf & kids wil is voor hen totaal onbelangrijk. Zij vernietigen mijn leven, omdat zij hebben bepaalt dat
ik nooit mensenrechten mag gebruiken voor mijn kinderen, werk & sociaal leven.

ICC-procedures zijn beschikbaar in het Engels & Frans op
http://www.icc-cpi.int/home.html&l=en
De Aanklager van het ICC negeert het NL-rechtsysteem, wat verboden is volgens de
NL-Grondwet, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering... enz....
Het ICC mag mij niet negeren, ondanks vrijheid van meningsuiting op het Web.

Oplossingen voor conflict-beëindiging
● Ik wil door het ICC erkend zijn als mens, met menselijke behoeften;
Ik wil bevrijd worden van werknemers van ICC die mij zonder twijfel dood manipuleren
○ Sociale intelligentie: ik wil dat Presidency & OTP van ICC ministens even intelligent werken
als het NL-rechtsysteem
○ Rechtvaardigheid: ICC moet aan lidstaten & slachtoffers bewijzen dat zij onpartijdig zijn
aan gastland NL, ondanks de uitvoeringswet International Strafhof.
○ Slachtofferhulp: Ik wil procedures & tijdschema's hebben voor mijn dossier, die mij het
einde van deze ICC-rechtzaak garanderen. Ook wil ik antwoord op vragen van mijn
klachtenbrieven aan ICC van 7 februari 2008 & 8 maart 2008.
Ik wil slachtofferhulp, welke garandeert dat ik recht op veiligheid heb in Bloemendaal &
Nederland. Ik wil weten of ICC mijn kids beschermt, wanneer ik kom te overlijden voordat ik
een ICC-uitspraak van de rechter heb ontvangen.
○ Non-discriminatie: Ik wil educatie ontvangen, gelijk aan educatie die Afrikanen krijgen van
OTP. Ook wil ik weten welke politieke gesprekken met lidstaten op de agenda van ICC staan,
welke doel deze gesprekken hebben en welke rapporten er zijn over dit soort gesprekken.
○ Psychotherapie: Werknemers bij Presidency & OTP van ICC zijn dermate obsessief dat zij
het normaal vinden te discrimineren, segregeren & moorden voor hun rechtzaken.
Ik wil dat deze werknemers worden ontslagen & vervangen door nieuw personeel dat
onderworpen is aan psychotherapie tijdens het uitvoeren van hun taken.
In Nederland bestaan géén intelligente psychologen/ psychiaters die therapie kunnen geven
aan 'mensen/ werknemers ... die moorden voor het beschermen van burgers'.
Ik heb afgelopen jaren alle universiteiten gemaild; niemand wil weten wat er gaande is in
onze samenleving.
In Amerika bestaan deze therapeuten wel: Dr Phil mcGraw is een bekende tv-therapeut,
maar hij heeft ook vele collega's die in zijn talkshow bewijzen dat ook zij 'moordende
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obsessies kunnen stoppen'. Ik wil dat OTP van ICC regelt dat Dr Phil mcGraw mij
bijstaat tijdens deze rechtzaak.
●

Buitenlanders moeten mij redden: ik heb mensen nodig die mij emotionele
ondersteuning, geld & kennis willen geven opdat ik deze rechtzaak overleef.
○ Ambassadeurs/ lidstaten moeten ICC dwingen transparantie & betrouwbaarheid te geven
aan lidstaten & slachtoffers. Ook moeten zij ontslag & vervanging eisen van werknemers bij
Presidency & OTP van ICC. Er werken bijna 700 mensen; wat doen zij!?
○ Lidstaten moeten hun nationale wetten in Engels/ Frans vertalen, zodat slachtoffers zelf
kunnen controleren of 'ICC eerlijk & onafhankelijk is voor alle lidstaten van het Statuut van
Rome'.
○ Lidstaten moeten in hun correspondentie binnen VN, EU & AU juridische constructies in hun
brieven / rapporten verwerken, wat elk land meer toegang tot recht geeft en oorlog zal
verminderen.
○ Lidstaten moeten op websites van hun parlement, overheid & ambassades betere artikelen
schrijven over wat werkelijk gaande is in landen. Ook moet de media gedwongen worden de
waarheid te publiceren op grond van wettelijke verplichtingen van alle burgers. NGOs &
AVOs die weigeren mensenrechtenverdragen uit te voeren moeten worden gesloten.

Vergeet dit nooit!
Volgens NL-parlementsleden is Nederland een rechtstaat omdat NL-parlementsleden - &
ambtenaren nooit voor de rechter worden gebracht inzake 'ambtsmisdrijven'.
Het feit dat het NL-rechtsysteem zo corrupt is dat dictatoren aan de macht kunnen blijven...is
hier een teken van beschaving. Internationaal Strafhof beschermt het NL-parlement door de
waarheid over dossiers van NL-burgers bij ICC te verzwijgen voor de Wereld.
ICC gebruikt slachtoffers voor een geheim gehouden politiek machtspel.
Wie heeft de leiding binnen ICC? Juist, Werelds' beste chanteur, Nederland....

Fijne dag toegewenst,
desiree stokkel
donkerelaan 39
2061 jk bloemendaal nederland
+31 23 5279457

Deze brief is ondertekend toegestuurd aan OTP
Internationaal Strafhof -- case OTP-Cr-407-/07 -- Postbus 19519, 2500 CM Den Haag
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