Elite-moordenaarsclub stoppen
Individuele Burger moet
Schadevergoeding eisen voor
Stiekeme plaats op Dodenlijsten
in NL
6juni2016

bewijsstukken
http://www.desireestokkel-nl.net/
Zelfbeschermingsrecht van Individuele Burger tegen Elite-moordenaarsclub in
NL
De Elite van Holland heeft vanaf 1mei2007 een reeks Dodenlijsten aangelegd, voor
machtsbehoud van de Elite in NL – Wereldwijd.
Het aantal Dodenlijsten groeit snel… en het geweld op deze lijsten wordt voor het publiek
zichtbaar & voelbaar.
De Individuele Burger kan dankzij mijn juridische werkwijze zichzelf gaan
verdedigen tegen de Elite-moordenaarsclub NL… en wel door Schadevergoeding
te eisen.
De Schadevergoeding-constructie staat uitgelegd op dit Instructieblad.

Wat is een Dodenlijst?
Een lijst van Individuele Burgers die moeten worden genegeerd, psychisch worden
gefolterd of gedood. Dit zijn dus vooral Hollanders….die moeten worden vernietigd.
Personen op deze lijsten bewijzen vriendjespolitiek, corruptie, machtsmisbruik, vrijheid
tot folteren & moorden, afbraak rechtsysteem en internationale constructies die
resulteren in het beschadigen of doden van een mensenlichaam.
Wie ontwerpen de Dodenlijsten?
De allergrootste hel is gebouwd vanaf 1mei2007.
Een Hollandse vrouw – ik – bewijst dat de Hogeraad dossiers weggooit op verzoek van
parlementsleden – burgemeesters – lobbyisten. Zodra een burger niet meer naar de
rechtbank kan, is deze persoon ‘rechtenloos in NL’. Je hebt dan als Hollander geen
toegang meer tot de Grondwet, Nationale wet, Mensenrechtenverdragen,
Klachtencommissies op stadhuis, Nationale Ombudsman, Rechtbanken; advocaten & raad
voor rechtsbijstand weigeren deze praktijken te stoppen.
Ik ben dus 100% rechtenloos gemaakt, voor de gein & lol:
‘Wij treiteren een werkloze alleenstaande moeder in rijk Bloemendaal om te zien of zij
sterk genoeg is zichzelf te verdedigen tegen de machtsmisbruikers; zij heeft geen familie
door een rotjeugd, geen geld’.
Ik ben door deze machtsmisbruikers – schuldig aan Misdrijven tegen de Menselijkheid
met als doel mij dood te treiteren – een InternationaalStrafhof rechtszaak gestart.
Volgens voormalig Aanklager binnen het ICC SergeBrammertz ben ik terecht een ICCrechtszaak tegen NL gestart.
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Machthebbers die de allerbelangrijkste Dodenlijst hebben opgesteld:
• voormalig minister-president JP.Balkenende & vice-premier Wouterbos
• ministers & staatssecretarissen Balkenende-kabinet
• minister-president MarkRutte en zijn kabinetten & parlementen
• koninklijke familie
• burgemeesters
• rechtspraak, advocatenorde, professoren Recht, Economie, Gezondheidszorg
• lobbyisten Clingendael, HCSS, ICCT, NTCV e.a.
• iedereen verbonden aan het lobby-platform Thehaguesecuritydelta; VNONCW,
MKB, MVO, Vakbonden, DNB, CPB, CBS, AFM, College Persoonsgegevens e.a.
• media-makers; NPO, RTL, Talpa, Endemol, kranten, BNers
Hoe werken machtsmisbruikers met Dodenlijsten?
• zij bepalen ‘wie er vernietigd moet worden voor welke doelen’.
• welk systeem voor vernietiging moet worden toegepast:
◦ personen die recht opeisen, negeren en dwingen tot rechtzaken
◦ correspondentie voor deze rechtzaken slecht opstellen
◦ rechtsbijstand voor deze rechtzaken saboteren
◦ dossiers laten weggooien door rechtbanken
◦ Elite-moordenaarsclub leden in een luxe arbeidscontract zetten
◦ leden Elite-moordenaarsclub rondschuiven door NL voor behoud corruptie
Rechtspraak en Overheidsdiensten
◦ in media een LUL-verhaal afdraaien, wetende dat media lid is van Elitemoordenaarsclub
◦ zichtbare moord op burgers afdoen met ‘een onderzoek en leermomenten’
◦ onderzoeken saboteren, omdat het volk de saboteurs niet stopt
◦ mensen vernietigen voor het vervalsen van onderzoeksresultaten
◦ rechtsysteem aanpassen aan vervalste onderzoeksresultaten
Voorbeeld
Afgelopen 2 jaar ben ik ook een ICC-rechtzaak gestart tegen machtmisbruikers die de
waarheid over het bestaan van de Elite-moordenaarsclub weigeren aan het volk uit te
leggen. Deze personen hebben de MH17 veroorzaakt; zij misbruiken mijn dossier van de
ICC-rechtzaak tegen NL als hun dekmantel. De Elite-moordenaarsclub misbruikt dus het
rechtsysteem als dekmantel.
Dus?
Alle organisaties die ik heb aangeschreven over het bestaan van de ICC-rechtzaak tegen
NL sinds 1mei2007, hebben de wettelijke plicht de Grondwet, Nationale wet &
Mensenrechtenverdragen toe te passen. Weigeren zij dit zijn zij schuldig aan het
organiseren & uitvoeren van Misdrijven tegen de Menselijkheid, resulterend in
Oorlogsmisdaden.
Niemand op de Aarde mag een crimineel helpen; niet in NL, niet wereldwijd.
Om te voorkomen dat criminaliteit wordt georganiseerd bestaat het Folterverdrag en zijn
er artikelen folteren in de mensenrechtenverdragen.
In Holland is dus iedere organisatie en elk Individu wettelijk verplicht zichzelf los te
koppelen van machthebbers die juridisch aantoonbaar Individuele Burgers beschadigen
met als doel en vernietigen. Hier pak je dus het Folterverdrag om je zelf los te koppelen.
Ik heb op mijn website een Instructieblad Folterverdrag gepubliceerd onder
Zakenparlement.
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De Elite-moordenaarsclub van NL weigert te werken met het Folterverdrag.
Zij verspillen liever miljarden belastinggeld aan het laten groeien van de Elitemoordenaarsclub en het corrupter maken van rechtsystemen.
De media-makers NPO, RTL, Talpa, Endemol… weigeren deze praktijken aan het volk uit
te leggen. Ik ben dus ook een ICC-rechtzaak gestart tegen deze oorlogsmisdadigers.
Mijn doel: aan het volk laten zien ‘Wie deelneemt aan de Elite-moordenaarsclub en op
welke wijze dit rondschuift in Holland’.
NPO-bestuurder HenkHagoort is lid van de Elite-moordenaarsclub en verhuist
naar een nieuw arbeidscontract, namelijk:’HBO Windesheim’.
Dit Windesheim-bestuur huurt dus willens & wetens een lid van de Elite-moordenaarsclub
in, wat verboden is volgens Grondwet & Mensenrechtenverdragen.
Personeel & Studenten van Windesheim kennen het bestaan van de Elitemoordenaarsclub wel, maar beseffen niet hoe machtig deze club is...en op welke wijze
dat hun lichaam & leven beschadigt.
•
•

•

Criminelen, terroristen, gediscrimineerde & bedreigde personen in NL en
wereldwijd kennen de werkwijze van de Elite-moordenaarsclub tot in detail.
Deze personen melden zich aan bij Windesheim als personeelslid of student; er
zijn terrorist-vluchtelingen, onbekende zware criminelen, kwaadwillende
ambtenaren, gewone kwaadwillende die macht willen krijgen binnen de Elitemoordenaarsclub.
Deze personen bestuderen de Elite-moordenaarsclub van binnenuit… en slaan dan
hun slag. Zij leren ‘hoe zij politiek & recht kunnen omzeilen voor het bereiken van
hun criminele doelen’.

De Elite-moordenaarsclub is niet geïnteresseerd in lichamelijke & financiële
schade door het verplaatsen van NPO-bestuurder HenkHagoort naar
Windesheim.
De Dodenlijst is uitgebouwd met het aantal Personeelsleden & Studenten, met
goedkeuring van parlement - vakbond – werkgevers – koningshuis – EU – VN.
Schadevergoeding–eis toepassen om Dodenlijst te verwijderen
Het slachtoffer dat ontdekt dat hij / zij op een stiekeme Dodenlijst staat….. kan
zichzelf eenvoudig verdedigen door de juiste juridische constructie ‘door de
strot te duwen’ bij de Elite-moordenaarsclub.

Wie kan wat doen?
Ga naar mijn website.
Daar staan links brieven van mij aan het ICC; links onder staan criminele brieven van het
ICC aan mij.
•
In deze brieven start ik een ICC-rechtzaak tegen personen die weigeren de
Grondwet & Mensenrechtenverdragen toe te passen. Dit zijn personen die tijdens
de Lobby de Rechtspraak – dictator MarkRutte & co – helpen bij het rechtenloos
maken van Individuele burgers ‘die niet weten welk smerig spelletje er met hun
wordt gespeeld’.
•

Deze personen werken voor organisaties.
Deze organisaties en de personen tegen wie ik de ICC-rechtzaak ben gestart zijn
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schuldig aan Misdrijven tegen de Menselijkheid, met als doel Individuele Burgers
stiekem te folteren & doden.
Folteren = weigeren de Grondwet, Nationale wet & Mensenrechtenverdragen uit te
voeren.
Doden = net zo lang weigeren juridisch correct te werken voor de Individuele
burger totdat deze slachtoffer is en totdat het beoogde slachtoffer zichzelf als
rechtenloos, getreiterd, ziek gemaakt of gedood vindt.
•

Zodra het slachtoffer ontdekt dat hij / zij op zo’n Dodenlijst is gezet, moet het
slachtoffer een brief met in de bijlage dit instructieblad van mij.

•

In deze brief stelt de Individuele Burger:
◦ Dankzij Desireestokkel en haar dossier van de ICC-rechtzaak tegen NL heb ik
ontdekt dat ik door – die en die persoon – stiekem op de Dodenlijst van de
Elite-moordenaarsclub ben gezet.
◦

Die en die persoon – werkt voor…..; ik ben juridisch verbonden aan die
organisatie & persoon. Je bent verbonden wanneer je personeel, student,
klant, lid, familie of heilige brandschone lobbyist bent.

◦

De organisatie – en die en die persoon – weigeren de Grondwet &
Mensenrechtenverdragen toe te passen en organiseren stiekem de
beschadiging van mijn lichaam & leven.

◦

Ik moet nu vechten voor ‘recht op recht’; ik moet nu eisen dat de organisatie
– en die en die persoon – stoppen met het botvieren van Misdrijven tegen de
Menselijkheid op mijn lichaam & leven.

◦

Ik eis dat de Grondwet, Folterverdrag & Mensenrechtenverdragen onmiddellijk
worden juridisch correct worden uitgevoerd op mijn lichaam & leven.

◦

Ik eis op grond van het Folterverdrag en de artikelen Folteren uit de Grondwet
& Mensenrechtenverdragen dat de machtsmisbruikers die weigeren de
Grondwet & Mensenrechtenverdragen uit te voeren – en tegen wie een
InternationaalStrafhof rechtzaak is gestart door Desireestokkel – uit de
organisatie worden verwijderd en worden vervangen door personen die wel
juridisch correct willen leven & werken.

◦

Ik eis dat de organisatie – die en die persoon – mij een schadevergoeding van
1000 euro uitbetaalt voor het rechtsfeit dat ik persoonlijk moet vechten tegen
stiekeme schending van mijn Grondrechten & Mensenrechten.
Deze schadevergoeding moet uitbetaald worden op bankrekening:

◦

Ik eis dat Desireestokkel een schikking & schadevergoeding krijgt conform haar
eisen.

◦

Ik eis nieuwe Tweedekamer & Eerstekamer Verkiezingen om de rechtstaat
Nederland te herstellen. Ik eis dat – die en die burgemeester of ander persoon
betrokken in het dossier – uit zijn of haar functie wordt verwijderd en wordt
vervangen door een persoon die wel de Grondwet & Mensenrechtenverdragen
wil toepassen om de Rechtstaat Nederland te waarborgen.

Daders die Individuele Burgers stiekem op Lobby-dodenlijst zetten, zijn
persoonlijk hoofdelijk en met hun privévermogen aansprakelijk voor de schade
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die zij aanrichten.
Zij zijn namelijk zelf ook een individu die de wettelijke plicht heeft zichzelf te
distantiëren van crimineel werkende collega’s.

Nu en Vanaf 16juni2016
Het volk kan nu een Schadevergoeding eisen bij:
•
MinAZ minister-president MarkRutte
•
Alle besturen van alle Politieke partijen die het parlement vormen
•
Leden van de Koninklijke familie genoemd in mijn brieven aan het ICC
•
Organisaties en hun leden van de Elite-moordenaarsclub: VNONCW, MKB,
Vakbond, CPB, CBS en al die andere organisatie beschreven in mijn brieven aan
het ICC.
Vanaf 16juni2016
•
NPO-bestuur
•
RTL-bestuur
•
Talpa JohndeMol
•
Endemol JoopvandeEnde
•
Nieuwspoort
•
RaadvoordeJournalistiek
Deze personen heb ik tot en met 15juni2016 de tijd gegeven mij een schikking &
schadevergoeding ge geven zodat ik het van de Daderlijst kan afhalen binnen het ICC.
Zij zijn persoonlijk hoofdelijk en met privévermogen aansprakelijk voor schade die zij
aanrichten nu zij weigeren de de Grondwet & Mensenrechtenverdragen toe te passen om
de criminele minister-president, vice-premier, ministers, staatssecretarissen &
parlementsleden en koninklijke familie te verwijderen uit hun arbeidscontract.
Wanneer vervalt dit Schade-claim-recht voor de Individuele Burger?
•
Op de dag dat de minister-president MarkRutte mij een schikking &
schadevergoeding heeft uitbetaal.
•
Op de dat het InternationaalStrafhof strafhof gaat functioneren als een
professionele juridisch intelligente eerlijke betrouwbare rechtbank en voor mij een
schikking & schadevergoeding opeist of mijn dossier naar de ICC-rechter brengt.
•
Zodra een organisatie of persoon tegen wie ik een ICC-rechtzaak ben gestart mij
een schikking & schadevergoeding uitbetaald heeft en ik deze persoon van de
Daderlijst heb verwijderd binnen het ICC.
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