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Aanklacht bij Internationaal Strafhof tegen Gelredome voor faciliteren van PaulmcCartney + geld
verdienen aan misdrijven tegen de menselijkheid in Nederland.
Charge with the Int.Criminal Court against Gelredome for facilitating PaulmcCartney + making money out
of crimes against humanity in the Netherlands

Advocaat G.J. Knoops,

Advocaat G.J. Knoops,

Op 9 dec 2009 geeft Paul mcCartney een
concert in Gelredome.
Ondanks mijn emails aan Gelredome inzake de
ICC-rechtzaak tegen mcCartney gaan zij door met
het faciliteren & geld verdienen aan mcCartney.

On 9 dec 2009 PaulmcCartney gives a concert
in Gelredome.
Despite my emails to Gelredome in connection with
the ICC-lawcase against mcCartney they want to
facilitate & make money out of mcCartney.

Heeft er rond mcCartney meer criminaliteit plaats
op locatie Gelredome, mag u niet als advocaat
optreden voor Gelredome.
Op mijn sites heeft u al aangegeven dat u het
eens bent met de gang van zaken waarmee ik
fundamentele mensenrechten probeer af te
dwingen bij het Int.Strafhof voor rechtvaardigheid
voor mijzelf en burgers in NL + stoppen van
oorlog.

Will there be more crime connected to mcCartney
on the location of Gelredome, you may not act as
lawyer for Gelredome.
On my sites you have already proven that you
agree with my way of working, now I try to claim
fundamental human rights with the Int.Criminal
Court for myself and civilians in NL + to stop war.

Voor u een kopie van Gelredome-emails
toegevoegd aan deze brief.

For you a copy of Gelredome-emails is added to
this letter.
DesireeStokkel

DesireeStokkel
Gelredome
Directeur Jasper van Amstel
Manager Security Robert Plijter

Gelredome
Directeur Jasper van Amstel
Manager Security Robert Plijter

U bewijst te willen samenwerken met Paul
mcCartney op 9 december 2009.
U negeert mijn ICC-rechtzaak tegen
mcCartney, wat impliceert dat u mcCartney
steunt bij het begaan van misdrijven tegen de
menselijkheid in NL & wereldwijd.
Ook als dit leidt tot:
•
moord of oorlog in NL
•
doden van soldaten, hulpverleners &
burgers in oorlogsgebieden

You prove to work together with
PaulmcCartney on 9 december 2009.
You ignore my ICC-lawcase against
mcCartney, which implies that you support
mcCartney with the execution of crimes
against humanity in NL & worldwide.
Even if this results in:
•
murder or war in NL
•
the death of sodiers, aidworkers & civilians
in warzone

U krijgt in print met mijn handtekening:
•
Mijn 2 brieven aan PM Gordon Brown,
Downingstreet 10 UK – welke ook de
startbrieven zijn van de ICC-rechtzaak
tegen mcCartney -.
•
2 brieven van Downingstreet 10 UK
waarmee zij mijn ICC-rechtzaak
goedkeuren.

You receive in print with my signature on it:
•
My 2 letters addressed to PM Gordon
Brown, Downingstreet 10 UK – which are
also the startingletters of the ICC-case
against mcCartney-.
•
2 Letters from Downingstreet 10 UK
approving my ICC-case.
•
The receipt of ICC in reply to my formal

•

•

De ontvangstbrief van het ICC, als
antwoord op mijn startbrief van 1 mei
2007 waarmee ik de rechtzaak tegen
Balkenende & co formeel start.
Cd waarop www.desireestokkel.nl +
www.newlegalframe.com zijn opgeslagen.

U bent klaarblijkelijk totaal gewetensloos, gelijk
aan mcCartney. U negeert al uw wettelijke
verplichtingen inherent aan het NL-Wetboek van
Strafrecht. Zolang u uw preziertje & geld ontvangt
op 9 dec 2009 , is het onbelangrijk of andere
mensen daarvoor rechtenloos worden gemaakt,
gewond raken of worden gedood.

•

starting-letter of 1 may 2007 against
Balkenende & co.
Cd with files www.desireestokkel.nl +
www.newlegalframe.com.

Obviously, you are completely unprincipled, equal
to mcCartney. You ignore all your legal obligation
inherent to the NL-Criminal Law. As long as you
have your pleasures & money on 9dec2009 , its
irrelevant to you if other human beings are made
lawless for it, get injuired or are being killed.

ICC,
ICC,
Ik dien een aanklacht in tegen Gelredome
•
Directeur Jasper van Amstel
•
Manager Security Robert Plijter
•
Alle overige medewerkers van Gelredome
+ Bestuur en Raad van Comissarissen van
Vitesse als op of rond 9 dec2009 er
criminaliteit plaats heeft in Gelredome,
mijn leven of NL inherent aan het concert
van McCartney en mijn ICC-rechtzaak.
Mijn
•

•

•

I press charges against Gelredome
•
General manager Jasper van Amstel
•
Manager security Robert Plijter
•
All employees of Gelredome + Management
of Vitesse when due to the concert of
mcCartney on 9 dec2009 crime will occur
inherent to my ICC-case.

My demands:
•
Jasper van Amster & Robert Plijter must
pay me each 1000 euro for the damage
eis:
they cause me. For the facts:
Jasper van Amstel & Robert Plijter moeten
•
I inform them about crime in life &
mij ieder een schadevergoeding van 1000
work of Paul mcCartney and make
euro betalen. Dit voor de feiten:
clear that they may not work
together with mcCartney on crimes
•
Ik informeer hen over criminaliteit
against humanity in my ICC-case
in het leven & werk van Paul
against Balkenende & co, NL &
mcCartney en helder maak dat zij
worldwide.
niet mogen samenwerken met
mcCartney aan misdrijven tegen de
•
This payment for the damage must
menselijkheid in mijn ICCbe payed on instruction of the ICCrechtzaak tegen Balkenende & co,
judge to my directly.
NL & wereldwijd-.
•
Deze schadevergoeding moet op
•
Gelredome must hand over the 100%
bevel van de ICC-rechter direct
turnover & profits the make thanks to the
worden uitbetaald aan mij als
mcCartney-concert on 9dec2009...to the
zijnde 'schadevergoeding'.
ICC-victumfund...for all victums they make
lawless, damage or kill in coöperation with
mcCartney.
Gelredome moet de volledige omzet &
winst welke zij maken inherent aan het
•
In NL its forbidden for criminals to keep the
concert van mcCartney op 9dec2009
money they make thanks to their criminal
afstaan aan het ICC-victumfund....voor alle
activities.
slachtoffers die zij in samenwerking met
mcCartney rechtenloos maken,
beschadigen of doden.
In NL mogen criminelen hun opbrengsten
van misdrijven niet behouden.

Wetboek van Strafrecht
Enkele voorbeelden wetsartikelen van
toepassing.
Artikelen 45-46b poging en voorbereiding
Artikel 45
1. Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het
voornemen van de dader zich door een begin van
uitvoering heeft geopenbaard.
2.

Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf
gesteld wordt bij poging met een derde verminderd.

3.

Geldt het een misdrijf waarop levenslange
gevangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenisstraf
opgelegd van ten hoogste twintig jaren.

4.

De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde
als voor het voltooide misdrijf.

Artikelen 47 - 54 Deelneming aan strafbare feiten
Artikel 47
1. Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
1Â°.
zij die het feit plegen, doen plegen of
medeplegen;
2Â°.
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.
2.

Ten aanzien van de laatsten komen alleen die
handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben
uitgelokt, benevens hun gevolgen.

Artikelen 33 -36 Crimineel geld
Artikel 33a
1. Vatbaar voor verbeurdverklaring zijn:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

2.

voorwerpen die aan de veroordeelde toebehoren
of die hij geheel of ten dele ten eigen bate kan
aanwenden en die geheel of grotendeels door
middel van het strafbare feit zijn verkregen;
voorwerpen met betrekking tot welke het feit is
begaan;
voorwerpen met behulp van welke het feit is
begaan of voorbereid;
voorwerpen met behulp van welke de opsporing
van het misdrijf is belemmerd;
voorwerpen die tot het begaan van het misdrijf
zijn vervaardigd of bestemd;
zakelijke rechten op of persoonlijke rechten ten
aanzien van de onder a tot en met e bedoelde
voorwerpen.

Voorwerpen als bedoeld in het eerste lid onder a tot
en met e die niet aan de veroordeelde toebehoren
kunnen alleen verbeurd worden verklaard indien:
a.

degene aan wie zij toebehoren bekend was met
hun verkrijging door middel van het strafbare feit
of met het gebruik of de bestemming in verband
daarmede, dan wel die verkrijging, dat gebruik of

b.

die bestemming redelijkerwijs had kunnen
vermoeden, of
niet is kunnen worden vastgesteld aan wie zij
toebehoren.

3.

Rechten als bedoeld in het eerste lid, onder f, die
niet aan de veroordeelde toebehoren kunnen alleen
verbeurd worden verklaard indien degene aan wie zij
toebehoren bekend was met de verkrijging van de
voorwerpen waarop of ten aanzien waarvan deze
rechten bestaan, door middel van het strafbare feit of
met het gebruik of de bestemming in verband
daarmede, danwel die verkrijging, dat gebruik of die
bestemming redelijkerwijs had kunnen vermoeden.

4.

Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en
alle vermogensrechten.

Desiree Stokkel

