Desiree Stokkel,
donkerelaan 39,
2061 jk bloemendaal-nh,
nederland
+31 23 8887862
d.e.stokkel@ziggo.nl
www.desireestokkel.nl
www.hollandsrechtenhuis.info
www.newlegalframe.com
youtube

15april2015

ICC, Prosecutor Fatou Bensouda,
ICC- President Silvia Fernández de Gurmendi
Postbus 19519, 2500 CM Den Haag, OTP-CR-407/07
Ministerie van Algemene Zaken
Minister President Mark Rutte, Koning Willem-Alexander
Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag
Ministerie van Defensie
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert
Commandant der Strijdkrachten TomMiddendorp
Commandant Koninklijke Marechaussee Hans Leijtens
Europol: Rob Wainwright, Director
Wil van Gemert, Oldrich Martinu, Eugenio Orlandi
Nationale Politie: korpschef Gerard Bouman, Ruud Bik, Jannine
van den Berg, Henk van Essen en Chief Information Officer (CIO)
Dick Heerschop.
Vakbonden FNV, CNV, ACP, AVV, AFMP, ACOM:
persvoorlichting@vc.fnv.nl ; n.abelskamp@cnv.nl ; info@acp.nl ;
info@avv.nu ; info@afmp.nl ; info@acom.nl

ICC-rechtzaak tegen deelnemers ICC-NL-dictatorenclub om hen te dwingen te stoppen met folteren en
vermoorden van Nederlanders en Buitenlanders. Zij negeren de Grondwet, Mensenrechtenverdragen voor
hun persoonlijke vrijheid om mensen te vernietigen.
ICC-lawcase against participants of the ICC-NL-dictatorclub in order to make them stop their torture and killings of
Dutch nationals and Foreigners. They ignore the Constitution, Humanright treaties for their personal freedom to
demolish human beings

ICC-president Silvia Fernández de
Gurmendi

ICC-president Silvia Fernández de
Gurmendi

ICC-rechtzaak tegen NL-dictatorenclub
•
Ministerie van Defensie
•
Europol
•
Nationale Politie
•
Vakbonden FNV, CNV, ACP, AVV, AFMP,

ICC-lawcase against NL-dictatorclub
•
Ministery of Defence
•
Europol
•
National Police
•
Trade unions FNV, CNV, ACP, AVV,

ACOM

AFMP, ACOM

Op grond van het Folterverdrag mag het ICCpersoneel niet communiceren met Nederlandse
politici, leden van de Koninklijke familie,
lobbyisten, studenten of journalisten – op welk
lobby-platform dan ook – nu er sinds 1mei2007
een ICC-rechtzaak tegen NL ligt.

According to the Torture-treaty ICC-staff may not
communicate with Dutch politicians, members of
the Royal family, lobbyists, students er reporters
- on any lobby-platform – now there is an ICClawcase against NL since 1may2007.
ICC refuses to conduct the Torture-treaty and has
built the NL-dictatorenclub over the past 8 year.

Het ICC-weigert het Folterverdrag toe te passen en
heeft de afgelopen 8 jaar een NL-dictatorenclub
gebouwd.

ICC has increased the number of warcrimes in NL
in favour of the lawbourcontracts of ICC-staff.
This results in legal facts:
•
ICC misuses my body and family to torture
and kill other persons in NL with.
•
ICC and UN are the first responsible for the
being of the MH17-flightcrash above Ukraine
on 17july2014.
•
ICC-NL-DICTATORCLUB lies against the people
about national security; the ICC-investigation
against Ukraine is inherent to the ICC-lawcase
I started against NL.
•
ICC falsifies the truth about NL, Ukraine and
MH17- legal facts. Thus, ICC tortures NH17families via my body and ICC-lawcase against
NL.

ICC heeft het aantal oorlogsmisdaden in NL
vergroot voor de arbeidscontracten van het ICCpersoneel.
Dit resulteert in de juridische feiten:
•
ICC misbruikt mijn lichaam en gezin om andere
personen in NL te folteren & doden.
•
ICC en VN zijn eerste verantwoordelijke voor het
ontstaan van de MH17-vliegtuigcrash op
17juli2014 boven Oekraine.
•
ICC-NL-DICTATORENCLUB liegt tegen het volk
over de nationale veiligheid; het ICC-onderzoek
naar Oekraine is inherent aan de ICC-rechtzaak
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•

•
•

•

die ik tegen NL ben gestart.
ICC vervalst de waarheid over NL, Oekraine en
MH17-rechtsfeiten. ICC foltert dus de MH17families via mijn lichaam en ICC-rechtzaak
tegen NL.
ICC houdt Putin, Medvedev, Obama, Clinton e.a.
Personen aan de macht tegen wie een ICCrechtzaak is gestart 15juli2011.
ICC maakt wereldwijd oorlogen aan doordat ICC
via media bewijst dat het ICC-personeel even
gewelddadig is als terroristen – maffia –
criminelen.

•

ICC keeps Putin, Medvedev, Obama, Clinton
and other Persons in power, against whom is
an ICC-lawcase started on 15july2011.
ICC triggers wars worldwide, now ICC proves
via the media that ICC-staff is just as violent
as terrorists – maffia – criminals are.

Op grond van het Folterverdrag moet het ICC zich loskoppelen van personen en
organisaties die weigeren de Grondwet, Mensenrechtenverdragen, VN-verdrag en
Statuut van Rome toe te passen.

Ik start nu een ICC-rechtzaak tegen een deel van de ICC-NL-DICTATORENCLUB omdat deze
personen mijn lichaam folteren en misbruiken om andere burgers in NL te folteren en doden.
Zij weigeren de Grondwet, Mensenrechtenverdragen, VN-verdrag en Statuut van Rome toe te
passen. Zij bepalen dat de Rechters, Advocaten, Professoren, Politici, Ondernemers,
Journalisten en lobbyisten zelf boven de wet mogen zijn en de vrijheid mogen hebben om
burgers in Nederland – en internationaal – te folteren en doden. Personen opgesomd in deze brief
negeren mijn emails en ICC-correspondentie over het Parlement, Koninklijkhuis en Kiesraad. Dit bewijst
dat zij dictatoren zijn die liegen ten overstaan van het volk over de Nationale veiligheid in NL en
wereldwijd.

I start an ICC-lawcase against a part of the ICC-NL-DICTATORCLUB, because these persons
torture and misuse my body in order to torture and kill civilians in NL. They refuse to conduct
the Constitution, Humanright treaties, UN-treaty, Statuet of Rome. They decide that Judges,
Lawyers, Professors, Politicians, Entrepreneurs, Reporters and Lobbyists are above the law and
are free to torture and murder civilians in the Netherlands – Internationally.
Persons listed in this letter ignore my emails and ICC-correspondence about the Parliament,
Monarchy and Electoral Council. This proves that they are dictators who lie to the people about
National Security in NL and worldwide.

ICC-rechtzaak tegen een ICC-rechtzaak tegen de
volgende personen die deelnemen aan ICC-NL-dictatorenclub:
De personen tegen wie ik een ICC-rechtzaak start vinden het leuk dat zij mij hiertoe kunnen
dwingen; verdedig ik mijzelf niet tegen leven in Dictatuur NL word ik vermoord.
Zelfs als ik dood ben...blijft de ICC-rechtzaak tegen NL bestaan, omdat deze inherent is aan
het ICC- onderzoek tegen Oekraine. Putin laat zich niet door ICC in de cel zetten; hij kan
aanvoeren dat het ICC altijd heeft gelogen over de ICC-rechtzaak tegen NL.
I start an ICC-lawcase against following persons who participating in the ICC-NLDICTATORCLUB:
Persons against whom I start an ICC-lawcase enjoy to experience that they can put me to this
method for my self-defence.; when I don't defend myself against a live in Dictatorship NL, i'll
be murdered. Even when I am dead.. the ICC-lawcase against NL will be put to trial, because
this file is inherent to the ICC-investigation against Ukraine. Putin will not have himself put in
prison by ICC; he can defend himself that ICC always lied about the ICC-NL-lawcase.
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Ministerie van defensie:
•
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert
•
Commandant der Strijdkrachten TomMiddendorp
•
Commandant Koninklijke Marechaussee Hans Leijten

Europol
•

Rob Wainwright, Director

•

Wil van Gemert, Deputy Director, Operations Department

•

Oldrich Martinu, Deputy Director, Governance Department

•

Eugenio Orlandi, Deputy Director, Capabilities Department

Nationale Politie
•
Korpschef Gerard Bouman
•

Lid korpsleiding en plaatsvervangend Korpschef Ruud Bik,

•

Leden korpsleiding Jannine van den Berg en Henk van Essen

•

Chief Information Officer (CIO) Dick Heerschop.

FNV AlgemeenBestuur
fnv.nl/over-fnv/organisatie/algemeen-bestuur/cv-bernard-koekoek/
fnv.nl/over-fnv/organisatie/algemeen-bestuur/cv-charley-ramdas/
fnv.nl/over-fnv/organisatie/algemeen-bestuur/cv-erica-hemmes/
fnv.nl/over-fnv/organisatie/algemeen-bestuur/cv-hans-hoek/
fnv.nl/over-fnv/organisatie/algemeen-bestuur/cv-imelda-tjon-fo/
fnv.nl/over-fnv/organisatie/algemeen-bestuur/cv-joosje-de-lang/
fnv.nl/over-fnv/organisatie/algemeen-bestuur/cv-jurre-schreuder/
fnv.nl/over-fnv/orgalgemeen-bestuur/cv-jacques-schellingerhout/
fnv.nl/over-fnv/organisatie/algemeen-bestuur/cv-lot-van-baaren/
fnv.nl/over-fnv/organisatie/algemeen-bestuur/cv-ton-heerts/
fnv.nl/over-fnv/organisatie/algemeen-bestuur/cv-leo-hartveld/
fnv.nl/over-fnv/organisatie/algemeen-bestuur/cv-mariette-patijn/
fnv.nl/over-fnv/organisatie/algemeen-bestuur/cv-ruud-kuin/
fnv.nl/over-fnv/orgalgemeen-bestuur/cv-catelene-passchier/
fnv.nl/over-fnv/organisatie/algemeen-bestuur/cv-gijs-van-dijk/
fnv.nl/over-fnv/organisatie/algemeen-bestuur/cv-ruud-baars/
fnv.nl/over-fnv/org/algemeen-bestuur/cv-edwin-bouwers/
fnv.nl/over-fnv/orgalgemeen-bestuur/cv-coen-van-der-veer/

CNV
CNV Dienstenbond

Dirk Swagerman

CNV Jongeren

Michiel Hietkamp

CNV Kostersbond

Dirk de Vogel

CNV Connectief

Helen van den Berg

CNV Vakmensen

Arend van
Wijngaarden

CNV Vakcentrale

Maurice Limmen

CNV Vakcentrale

Pieter de Vente

CNV Vakcentrale

Willem Jelle Berg
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Bernard Koekoek
Charley Ramdas
Erice Hemmes
Hans Hoek
Imelda tjon fo
Joosje de lang
Jurre Schreuder
Jacques Schellingerhout
Lot van Baaren
Ton Heerts
Leo Hartveld
Mariette Patijn
Ruud Kuin
Catelene Passchier
Gijs van Dijk
Ruud Baars
Edwin bouwers
Coen van der Veer

ACP
> Frank Bouman (Zeeland West-Brabant)
> Aad Gravekamp (Den Haag)
> Gerard ter Horst (Noord-Holland)
> Harmen van Kamp (Oost-Brabant)
> Thieu Steijvers (Amsterdam)
> Evert Terpstra (Noord-Holland)
> Willem Vaarkamp (Oost-Nederland)
> Jan van Veen (Amsterdam)
> René van der Vliet (Midden-Nederland)
> Daan van Winsen (Landelijke Eenheid)
> Bert Assies (Noord-Nederland)
> Jos Pietersen (Rotterdam)
> Chris Uiterwijk Winkel (Limburg)

Alternatief voor Vakbond
•

Judith de Groot

en

Peter Fonkert

AFMP
Voorzitter
Vicevoorzitter/Onderhandelaar
Secretaris / Penningmeester
Lid
Lid
2e Penningmeester
Lid
MARVER/FNV

Anne-Marie Snels
René Schilperoort
Skip Springe
Patrick Choenni
Bert van Hees
Ger Thelosen
Claire Soulages
Wim van Broeckhuijse

ACOM
Algemeen Voorzitter
Algemeen Secretaris/Onderhand Arbeidsvoorwaarden
Overige leden Bondsbestuur

L. C. van der Hulst
J. A. Kropf
M. Bal
G.A.M.C. Dijkers
G. van Engelenburg
A.B.J. van Koningsbrugge
H.J. Nicolaye
A.C.J. Smit
J.D. Spek
F.T.C. Voogt

Pastoraal Team
aalmoezenier
rabbijn
pandit
imam
Vertrouwenspersonen ACOM

dominee J.W. van 't Riet
F.A.M. Kerklaan
D.M. Sebbag
D. Djwalapersad
G. Yalcin
Jolanda Dam-Bloothoofd
Mustafa Bal
Prof. Dr. A.H.M. van Iersel, UvT/TFT

Adviseur Ethische Aangelegenheden

Bovengenoemde vinden het leuk om terroristen – criminelen – dictatoren elders op de Wereld te treiteren
via sociale media met hun dictatoren-gedrag via mijn lichaam en ICC-rechtzaak tegen NL.
Above listed persons enjoy to torment terrorists – criminals – dictators elswhere on this Planet with theit
dictator-behavior via social media and via my body and NL-ICC-lawcase.
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Mijn eisen:
Ik eis een gevangenisstraf van 1 jaar tegen alle hierboven genoemde personen; zij zouden tot
een levenslange gevangenisstraf moeten worden veroordeeld wegens het weigeren de
Grondwet, Mensenrechtenverdragen toe te passen en de dictatoren uit Parlement,
Koninklijkhusi en Kiesraad te verwijderen.
Elk van de bovengenoemde personen moet mij een schadevergoeding betalen van 100 euro per maand,
voor elke maand dat zij mij als hun slaaf misbruiken en mijn lichaam gebruiken voor het folteren en
doden van burgers in NL en Internationaal – aan mij uit te betalen via de ICC griffier –. Datum start
schadevergoeding = 15april2015.

My demands:
I demand a prison-senctence for 1 year for all the above listed persons;
they should be convicted to a lifetime-sentence in prison for refusing to conduct the
Constitution, Humanright treaties and the refusal to remove dictators from Parliament,
Monarchy and Electoral Council.

Each of the above mentioned persons must give me a payment for the damage of 100 euro per month
for every month they misusued me as their slave and misused my body to torture and kill other civilians
in NL and Internationally with – to be payed to me via the ICC registar –.
Datum start payment for the damage = 15 april2015.

Startbrief ICC rechtzaak tegen NL 1mei2007
ICCrechtzaak tegen Verhagen, Koenders, Timmermans, 4oktber2008
ICCrechtzaak tegen EU-leiders VivianReding, JoseManualBarosso, 16 september2010
ICCrechtzaak tegen Donner, Wilders, Opstelten, Teeven, Markrutte,7april2011
ICCrechtzaak tegen Obama, Clinton,Putin,Medvedev.e.a,15juli2011
ICCrechtzaak tegen Minister Spies en Burgemeester Bloemendaal, 8juli2012
ICCrechtzaak tegen Politieke partijen Kiesraad, 8april2014
ICCrechtzaak tegen KoningWillem-Alexander, 2juni2014
ICCrechtzaak tegen DNB KlaasKnot e.a 13oktober2014
ICCrechtzaak tegen Wikileaks, EdwardSnowden,13oktober2014
ICCrechtzaak tegen AngelaMerkel, Onderzoeksraad, Wifka voor MH17-moorden,7april2015
ICCrechtzaal tegen MinVenJ Clingendael HCSS THIGJ ICCT NCTV. 14april2015

Dossier ICC-rechtzaak tegen NL bijgevoegd op CD.

DesireeStokkel
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