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ICC-rechtzaak tegen Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima, mr Pieter van Vollenhoven.
Publicatieplicht DNB, NOS, EO.
ICC-lawcase against King Willem-Alexander, Queen Maxima, mr Pieter van Vollenhoven.
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ICC-President Sang Hyun Song,
Procesutor Fatou Bensouda,

ICC-President Sang Hyun Song,
Procesutor Fatou Bensouda,

Ik start een ICC-rechtzaak tegen
•
Koning Willem-Alexander
•
Koningin Maxima
•
mr.Pieter van Vollenhoven

I start an ICC-lawcase against
•
King Willem-Alexander
•
Queen Maxima
•
mr.PietervanVollenhoven

De Grondwet voor het Koninkrijk der
Nederlanden en het Folterverdrag
verplichten Koning Willem-Alexander en
Koningin Maxima mijn brief van 15april2014
aan hun geadresseerd, juridisch correct te
verwerken. Dit weigeren zij.

The Constitution for the Kingdom the
Netherlands and the Torture-treaty oblige King
Willem-Alexander and Queen Maxima to
proceed legally correct on my letter of
15april2014 addressed to them. They refuse to
do so.

http://desireestokkel.nl/Koningshuis.15april2
014.ICC.MarkRutte.IvoOpstelten.RonaldPlast
erk.WouterBos.HansSpekman.torture.corrupt
ion.warcrimes.8april2014.pdf

http://desireestokkel.nl/Koningshuis.15april201
4.ICC.MarkRutte.IvoOpstelten.RonaldPlasterk.
WouterBos.HansSpekman.torture.corruption.w
arcrimes.8april2014.pdf

They refuse to protect the Dutch People against
Zij weigeren het Nederlandse Volk te
Crimes against Humanity conducted by:
beschermen tegen Misdrijven tegen de
Members of Parliament, Civil servants, Electoral
Menselijkheid begaan door:
Council, Courts, Compagnies, Education,
Parlementsleden, Ambtenaren, Kiesraad,
Citizens who willfully misuse the Constitution
Rechtspraak, Bedrijven, Onderwijs en
Burgers die willens & wetens de Grondwet en against the People.
Misuse my family – with the aim to demolish
Menserechtenverdragen tegen het Volk
me –. In order to savekeep their criminal,
gebruiken. Misbruiken tegen mijn gezin luxurious, capitalistic lifestyle at the cost of
met als doel mij te vernietigen.
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Voor behoud van hun criminele, luxe,
kapitalistische leventje ten koste van de
Rechtstaat Nederland en haar Burgers.
De NL-Koninklijke familie misbruikt haar
optreden in het openbaar, rol bij NGOs en
het uitreiken van Vredesprijzen als
dekmantel voor Genocide in Nederland.

the State of Law Netherlands and its Citizens.
The NL-Royal family misuses her public duties,
role with NGOs and the awards of Peaceprices
as a cover for their Genocide in NL.
According to the Constitution, the King
appoints Members of the Parliament and
other Civil servants in their
Labourcontract. He also signes Dutch
national laws.

Volgens de Grondwet benoemt de
Koning Leden van de Staten-generaal
e.a. Ambtenaren in hun Arbeidscontract.
Ook tekent hij Nederlandse nationale
wetten.
Thus, King Willem-Alexander assists the
Parliament and Governments with making
Koning Willem-Alexander helpt dus
Dutch nationals lawless and with torture &
Parlementsleden en Overheden bij het
killing them. He refuses to force Members of
rechtenloos maken, folteren & doden van
Parliament and Civil servants to work with the
Hollanders in Nederland. Hij weigert
Constitution & Human right-treaties to the
Parlementsleden en Ambtenaren te dwingen advantage of each Citizen in NL. He refuses to
de Grondwet & Mensenrechtenverdragen toe save human lives and to guarantee the State
te passen in het voordeel van elke Burger in of Law and the souvereiginity of the
NL. Hij weigert mensenlevens te redden, de
Netherlands.
Rechtstaat en soevereineit van Nederland te
waarborgen.
Queen Maxima closely works together with UN
BanKimoon and EU-members, while she knows
Koningin Maxima werkt nauw samen met VN that BanKimoon and the EU misuse ICC for
BanKimoon en EU-leden, terwijl zij weet dat their personal murder-practices.
BanKimoon en de EU het ICC misbruiken
The Royal family collaborates with ICC,
voor persoonlijke moordpraktijken.
knowing that this makes it possible for them to
De Koninklijke familie werkt nauw samen
build & use the Genocide-club NL for the
met het ICC, wetende dat zij zo Genocidedisappearance of human beings in NL.
club NL kunnen bouwen & gebruiken voor
het laten verdwijnen van mensen in NL.
Mr Pieter van Vollenhoven – to whom I gave
my ICC-lawcase in 2007 – has build a lobby for
Mr Pieter van Vollenhoven – aan wie ik mijn the Security-world. This lobby is aimed to kill
dossier over de ICC-rechtzaak tegen NL heb people like me. According to him Citizens may
gegeven in 2007 – heeft een lobby gebouwd not be able to turn to a Lawyer, Judge,
in de Veiligheidswereld. Deze lobby is erop
Professor at University in order to claim their
gericht mensen zoals mij te doden. Burgers
Constitutional-rights and Human rights.
mogen van hem niet naar een Advocaat,
Together with RobdeWijk – Clingendael and
Rechter, Professor aan de Universiteit om
HCSS – he has constructed the Genocide-club
hun Grondwet-rechten en Mensenrechten op NL. All Ministeries, Compagnies, Cistricts and
te eisen.
Municapalities in NL operate within this system.
Samen met RobdeWijk – Clingendael en
All international compagnies located in NL,
HCSS – heeft hij de Genocide-club NL
operate within this system.
gebouwd. Alle Ministeries, Bedrijven,
Provincies en Gemeenten in NL opereren
binnen dit systeem. Alle internationale
I demand a prison-sentence of 1 year
organisaties gevestigs in NL, werken binnen against King Willem-Alexander, Queen
dit systeem.
Maxima and mr Pieter van Vollenhoven.
I alse demand that they each pay me a 100
Ik eis een gevangenisstraf van 1 jaar
euro per calendar month compensation for the
tegen Koning Willem-Alexander,
damage they cause me, from 1may2007.
Koningin Maxima en mr Pieter van
Vollenhoven. Ook eis ik dat zij ieder aan
mij een schadevergoeding betalen van 100
euro per maand, vanaf 1mei2007.
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http://desireestokkel.nl/AanklachtICC1mei20 http://desireestokkel.nl/AanklachtICC1mei2007
07.pdf
.pdf
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De Grondwet en het Folterververdrag
verbieden u samen te werken met de
Koninklijke familie en/ of
Parlementsleden & Burgers, als u
ontdekt dat deze personen
Nederlanders vernietigen via Grondwetschendingen.

The Constitution and Torture-treaty forbid
you to co-work with the Royal family
and / or Members of Parliament &
Citizens, when you discover that these
persons demolish Dutch nationals via
Violations of the Constitution.

Since 1may2007, you lie about everything
Sinds mei2007 liegt u alles aan elkaar
and everybody in connection with the
over de werkwijze van Parlement &
Parliament & Monarchy. You have always
Koningshuis. U heeft altijd geweigerd
refused to inform the People about the
het Volk de waarheid over een ICCICC-lawcase against NL.
rechtzaak tegen NL te bewijzen.
You assist persons working for these
U helpt personen werkzaam binnen deze institutes in torture & killing of Dutch
instituten bij het folteren & doden van
nationals.
Hollanders.
I demand that you inform the Dutch People
Ik eis dat u het Nederlandse Volk informeert about the methods of work of the Monarchy in
over de werkwijze van het Koningshuis in
connection to this ICC-lawcase, which I did
relatie tot deze ICC-rechtzaak die ik ben
start on 1may2007.
gestart tegen NL op 1mei2007.
Files on CD and websites.
Dossier op CD en websites.
Do you refuse this, you prove to be a
Weigert u dit, dan bent u een
Warcriminal who wants the Royal family – in
Oorlogsmisdadiger die wil dat de Koninklijke coöperation with Reporters and Powrfull
familie – in samenwerking met Journalisten
persons – to make Dutch nationals lawless in
en Machthebbers – Hollanders rechtenloos
order to make it possible to have them
maakt om hen vervolgens te kunnen laten
disappear from the community. Via the “Holy
verdwijnen uit de samenleving. Via de
Murder' practices by Genocide-club NL.
'Heilige Moord' gepraktiseerd door de
Genocide-club NL.
Do you refuse to tell the truth to the People
about this ICC-lawcase I shall put you in ICCWeigert u het Volk de waarheid te vertellen
prison too, in 6 weeks time.
over deze ICC-rechtzaak zet ik u over 6
weken ook in de ICC-gevangenis.
Prins Charles,
Nederland heeft een Genocide-club.
Vanaf vandaag zijn alle machthebbers in NL
100% schuldig aan Misdrijven tegen de
Menselijkheid. De Koninklijke familie is de
Topmanager Genocide in NL.

Prince Charles,
The Netherlands has a Genocide-club.
From today on, all powerfull persons in NL are
100% guilty of Crimes against Humanity.
The Royal family is Topmanger Genocide in NL.
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NL heeft nu 1 supermachtige groep, die
bestaat uit personen die elkaar allemaal
helpen bij het folteren & vernietigen van
mensen. De lijken verdwijnen in de
statistieken van de Overheid. Het lijkt alsof
mensen een natuurlijke dood sterven of
zelfdoding plegen. Zelfs kinderen worden
weggeschreven als 'zelfdoding'.
Om de vernietiging te realiseren nemen
deelnemers aan de Genocide-club NL contact
op met elkaar en kiezen ervoor om alle hun
wettelijke verplichtingen te negeren.
Zij regelen dat een Burger zichzelf niet meer
kan verdedigen; deze Burger met een
hulpvraag niet naar een Klachtencommissie,
Ombudsman, Advocatenkantoor, Rechtbank,
Ministerie, Politieke partij ... of wie dan
ook... kan.
ICC-president SangHyunSong, ICCaanklager FatouBensouda, VN Bankimoon...
en alle EU-leiders zijn ook lid van deze
Hollandse Genocide-club = zij negeren
Burgers, Juridische constructies,
Grondwetten, Verdragen en vernietigen
Mensen & Bedrijven.

NL has now 1 superpowerfull group, that
consists of persons who all join together
in torture & killing of human beings.
The dead bodies disappear in the statistics of
the Government. It looks as if people die a
natural death or commit suïcide. Even children
are being written away as 'suïcide'.
In order to realize this demolition, participants
of the Genocide-club NL contact each other and
make the choice to ignore all their legal
obligations collectively.
They arrange that a Citizen can no longer turn
to a Complaintcommission, Ombudsman,
Lawyers-office, court, Ministry, Political
party ...or anybody else... for help.
ICC-president SangHyunSong, ICC-prosecutor
FatouBensouda, UN BanKimoon and all EUleaders are members of this Genocide-club NL,
too = they ignore Citizens, Legal frameworks,
Constitutions, Treaties and demolish Human
beings & Compagnies.

Dutch nationals who force me to undergo
the ICC-lawcase, misuse my life for their
pleasure.
They are aware of the fact that they torture me
Hollanders die mij dwingen deze ICCand that I can only start an ICC-lawcase
rechtzaak te voeren, misbruiken mijn
against them for my self-defence.
leven voor hun plezier.
This is what they want!
Zij weten dat zij mij folteren en dat ik ter
They want to be put on ICC-trial and in ICCzelfverdediging alleen een ICC-rechtzaak kan prison for their pleasure. They want to be
starten tegen hen. Dit willen zij ook!
famous for a unique place in the History of the
Zij willen voor hun plezier terechtstaan bij
Netherlands & ICC.
het ICC en in de ICC-gevangenis worden
gezet. Zij willen beroemd zijn voor een
But, I am a private person. A woman and
unieke plaats in de Geschiedenis van
mother who is being threatend with death in
Nederland & ICC.
her private life, now powerfull persons want to
prove that they can do whatever gives them
Maar, ik ben een privé persoon. Een vrouw
pleasure.
en moeder die in haar privéleven met de
dood wordt bedreigd, nu machthebbers
Psychopaths inside the Genocide-club NL enjoy
willen bewijzen dat zij kunnen doen wat zij
to hunt, to damage their victum and make this
willen, voor hun plezier.
victum fight for justice. And, to misuse this
situation for the maintenance of their VIP-life.
Psychopaten binnen de Genocide-club NL
They feel strong – as a group – and have no
vinden het leuk hun slachtoffer op te jagen,
plans to stop their behavior voluntary; they
te beschadigen, te laten vechten voor recht. must be stopped by outsiders who don't want
En, deze situtatie te misbruiken voor het
war in NL & EU.
handhaven van hun VIP-leventje.
Zij voelen zich zo sterk – als groep – dat zij
willen hun gedrag niet vrijwillig stoppen; zij
moeten gestopt worden door
buitenstaanders die geen oorlog in NL & EU
willen.
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DavidCameron, Downingstreet 10,
werkt vanaf vandaag voor de Hollandse
Genocide-club.
Cameron denkt dat hij slim is. Hij doneert
geld aan het ICC om te voorkomen dat het
ICC alsnog mijn rechtzaak tegen NL juridisch
correct afhandelt.
Ik bewijs dat DavidCameron wil dat het ICC
een moordwapen is in handen van politici &
machthebbers. Als ICC mij foltert en wacht
op mijn dood, kan ik Cameron niet in de
ICC-gevangenis zetten.

From today on, DavidCameron,
Downingstreet10, works for the Genocideclub NL.
Cameron thinks he is smart. He donates money
to ICC in order to prevent that ICC wil proceed
on my ICC-lawcase against NL legally correct,
afterall.
I prove that DavidCameron wants ICC to be a
murder-weapon in hands of politicians &
powerfull persons. If ICC tortures me and waits
for my death, Cameron can't be put in ICCprison.

DavidCameron helpt vanaf nu de
Nederlandse Genocide-club bij het
folteren & vernietigen van Engelsen en
Engelse Bedrijven.

From now on, DavidCameron assists the
Genocide-club NL in torture & demolition
of the British People and UK-compagnies.

Nederlandse bedrijven die samenwerken met
Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, kiezen
nu massaal partij voor de Genocide-club NL.
Zij misbruiken de VK-bedrijven als
dekmantel voor foltering & moord in NL, EU
& Wereldwijd.
Zij kiezen partij voor de Nederlandse
Koninklijke familie die weigert de Grondwet
& Mensenrechtenverdragen toe te passen,
omdat zij zelf ook al jaren lang Burgers aan
het vernietigen zijn. NL-bedrijven keren zich
dus tegen het NL-Volk.
Deze internationaal werkende bedrijven
keren zich nu ook tegen het Engelse volk,
om DavidCameron te beschermen binnen de
Genocide-club NL.
Je kan NL-bedrijven in VK niet meer
vertrouwen.
Nu de NL-koninklijke familie weigert de
Grondwet toe te passen om de Rechtstaat
Nederland en de soevereiniteit van NL in
stand te houden, kan NL niet langer een
Koninkrijk blijven.
Ik heb een nieuwe Grondwet 2014
geschreven voor de Republiek
Nederland. (zie CD en websites)
Nieuwe Grondwet2014 van Republiek
Nederland

Dutch compagnies who co-work with
compagnies in the United Kingdom, will be
partial to the Genocide-club NL, collectively.
They misuse the UK-compagnies als a cover for
torture & murder in NL, EU & Worldwide.
They take sides for the Dutch Royal family who
refuse to conduct the Constitution & Human
right-treaties, because they themselves have
been demolishing Citizens for years.
NL-compagnies turn against the NL-people.
Therefore these international operating
compagnies will also turn against the British
People, to protect DavidCameron inside the
Genocide-club NL.
You can't trust Dutch compagnies in the UK
anymore.
Now the NL-Royal Family refuse to conduct the
Constitution in order to savekeep the State of
Law and the souvereignity of The Netherlands,
NL can no longer stay a Kongdom.
I have written a New Constitution 2014
for Republic Netheralnds. ( see CD and
websites)
New constitution 2014 for Republic Netherlands
The Dutch Royal family and ICC want war in
Europe and Worldwide.

De Nederlandse Koninklijke familie en
het ICC willen oorlog in Europa en
Wereldwijd.

DesireeStokkel
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