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Aanklacht wegen folteren tegen Minister Liesbeth Spies & Burgemeester Ruud Nederveen
Criminal charge against Minister Liesbeth Spies and Mayor Ruud Nederveen

Minister Liesbeth Spies, Ministers Ivo
Opstelten, mr Fatou Bensouda, Burgemeester
Ruud Nederveen,

Minister Liesbeth spies, Minister Ivo
Opstelten, mr Fatou Bensouda, Mayor Ruud
Nederveen,

Ik verwijs nu naar de brief van 2 en 3 april 2012.
Het dossier van de rechtzaak staat gepubliceerd op

www.desireestokkel.nl

I refer to the letter of 7 and 3 april2012.
The file of this lawcase is also publiced on
www.desireestokkel.nl

Mr Fatou Bensouda,

Mr Fatou Bensouda,

Ik eis een gevangenisstraf van 1 jaar tegen
Minister Liesbeth Spies BZK en Burgemeester
Ruud Nederveen, o.g.v. het Folterverdrag.

I demand a prisonsencte of 1 year against
Minister LiesbethSpies BZK and Mayor ruud
nederveen, based on the Torture-treaty.

Zij negeren hun wettelijke verplichtingen zoals
eerder beschreven in mijn brieven van 2 en 3
april2012 en dossier.
Zij dwingen mij mijzelf te laten folteren door
Politie-agenten Kennemerland-Bloemendaal.
Burgemeester Nederveen weigeren wijkagent
Danny Deckers te ontslaan; deze agent & zijn
collega's folterten mij vanaf 2007 in opdracht van
Burgemeesters, Wethouders & Gemeenteambtenaren.

They ignore their legal obligations as described
earlier in my letters of 2 and 3 april2012 and file.
They force me to have myself tortured by Policeofficers Kennemerland-Bloemendaal.
Mayor Nederveen refuses to fire neighbourhoor
police-officers DannyDeckers; this officer & his coworkers torture me from 2007 on command of
Mayors, Aldermen & Civil servants.

Ik heb helemaal geen Politie-bescherming.
•
Ik word momenteel aangerand door een
burger van Bloemendaal, die mij ook met
grof geweld bedreigd.

I have no police protection at all.
•
At the moment I am being assaulted by 1
citizen of Bloemendaal, who also threatens
me with more violence.
Its is clear that Police + Mayor + Ministers want
me to be threaten & killed.

Het is helder dat Politie & Burgemeester & Ministers
willen dat ik word bedreigd en vermoord.
Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse
Zaken & Koninkrijk negeert mijn dossier van
de rechtzaak tegen NL bij het Internationaal
Strafhof.
Zij weigert haar wettelijke verplichtingen o.g.v. het
Folterverdrag uit te voeren.
•
weigert mij mijn fundamentele
mensenrechten terug te geven
•
weigert deze rechtzaak tegen NL af te
sluiten met een schikking &
schadevergoeding van 5 milojen euro –
belastingvrij –.

Minister Liesbeth Spies of Internal Affairs
ignores my file of the ICC-lawcase against NL.
She refuses to conduct her legal obligations based
on the Torture-treay.
•
refuses to give me back my fundamental
humanrights
•
refuses to close the ICC-lawcase aganst NL
with a settlement & payment for the
damge of 5 million euro – taxfree –.
This proves that she wants me to be under death
threat, being tortured & killed.

Dit bewijst dus dat zij wil dat ik word bedreigd,
gefolterd & gedood.
Ook willen Burgemeester Nederveen & Minister
Spies dat alle burgers van Bloemendaal in
levensgevaar worden gebracht door zware
criminaliteit/terrorisme.
Ik eis dat Minister Liesbeth Spies &
Burgemeester Ruud Nederveen mij vanaf
2april2012 ieder een schadevergoeding van
100 euro per maand betalen – zoalng deze
rechtzaak niet is afgesloten met een
definitieve ICC-gerechtelijke uitspraak – , te
betalen van hun privé-salaris.
En....
Ik heb mr Aanklager Moreno-Ocampo gevraagd er
voor te zorgen dat de rechtzaak tege NL bij het ICC
wordt afgelsoten met een schikking &
schadevergoeding.
Hij negeert mij.
Dit is foltering.
Aanklagers, rechter van het ICC mogen mij niet
negeren, volgens alle Mensenrechtenverdragen.
Nu u – Fatou Bensouda - formeel aanklager van
het ICC bent, eis ik dat u bij President Mark Rutte
en betrokken Ministers een afsluiting van deze
rechtzaak eist o.g.v van de schikking &
schadevergoeding van 5 miljoen euro –
belastingvrij-. Dan kan ik verhuizen en heb ik geld
voor een nieuw leven.
Weigert u dit, bent u persoonlijk een
oorlogsmisdadiger.
U heeft niet her recht mij te folteren & doden.
U heeft niet het recht NL in burgeroorlog &
economische crisis te brengen.
Desiree Stokkel

Mayor Nederveen & Minister Spies want all citizens
in Bloemendaal to be threatend with death caused
by heavy criminal/terrorism.
I demand that Minister Liesbeth Spies &
mayor Ruud Nederveen pay me each 100 euor
payment for the damage – as long as this
lawcase isn't closed with a final ICC-verdict
– , to be payed from their private income.
And...
I have asked procesutor mr Moreno-Ocampo to
make sure that the ICC-lawcase against NL is
closed with a settlement & payment for the
damage. He ignores me. This is torture.
Prosecutors, judges of ICC may not ignore me,
according to every Humanright treaty.
Now you – Fatou Bensouda – are the official
procesutor of ICC, I demand that you force
President Mark Rutte & Ministers involved to close
down this ICC-lawcase with a settlement &
payment for the damge of 5 million euro –
taxfree-. So i can move to another house and can
rebuild my life.
When you refuse to undertake this action, you are
an official warcriminal.
You don't have the right to tortuRe & kill me.
You don't have the right to bring NL into a civil war
& economical crisis.

Desiree Stokkel

