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1 oktober 2008 INTERPOL                                
General Secr.Ronald K. Noble      
200, Quai Charles de Gaulle         
69006 Lyon France

International criminal court 
Pre-chamber- judge                                   
PO  19519, 2500  CM The Hague in NL    
OTP-cr-407/07 Balkenende & co

Ronald Noble,

We have met on the Web and in the Emailbox.
Today you receive my ICC-case against NL by mail.
Some letters are printed & signed to prove who I am, rest on CD and on my websites.

I refer to my first letter to you on the Web
http://www.newlegalframe.com/OpenLetFBIaINTERPOL3september2008.pdf

First 
1 Definition of terrorism according to the NL Lawbook Criminal Law 
Wetboek van Strafrecht, Artikel 83a 
Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land 
ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te 
doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren 
van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

I can't copy the complete NL Lawbook Criminal Law here.
Following organisations in my life - file - are quilty of terrorism:

● Carnegie Foundation = Peace Palace in The Hague & Clingendael
● HCSS
● Ministery of Common Affairs = MP. J.P. Balkenende  
● Ministery  of Internal Affairs,   Min. of Foreign affairs &   Min. of Social Affairs
● AIVD, Police Kennemerland & Office of Prosecutor Haarlem 
● Administrative court in Haarlem,  CRvB in Utrecht & Dutch supreme court in The Hague
● Mayor & Aldermen Bloemendaal-NH & Bloemendaal public servants

According to the Treaty against Torture of the UN, all employees of the above mentioned organisations 
have the legal obligation to stop their employers/superiors when they prove to be quilty of crimes against 
humanity/war-crimes.  All ministers, state secretaries & public servants refuse to implement the human right 
treaties, when I ask  them to help my stop the growing dictatorship NL.   Although I am the only individual in NL who 
has legal valid evidence that proves that the Dutch supreme court works like a terrorist,  the public servants - financed 
with NL taxmoney -  still don't want to fullfil their legal obligations in their policies & advices. they prefer to keep their 
dictator employees/superiors in their powerful position and want to contribute in torture & murder of NL-civilians. 
I am won of those NL-civilians. 

President Phillip Kirsch & Prosecutor mr. Luis Moreno Ocampo and other Prosecutors of the International Criminal 
Court in The Hague are quilty of crimes against humanity too, now they refuse to reply on my official letters of 
complaint about the way they handle my ICC-case against the Dutch supreme court, NL-parliament & municipal 
Bloemendaal. 
 
Second
We need to talk about the way ICC-judges live up to their authority & responsiblity, in 
connextion with International law, terrorism & peace.
So you can stop the criminal behavior of President & Prosecutors of ICC... and make ICC-
judges do their job. 

Or better said:'ICC-judges don't fullfil their legal obligations' = they don't respond to my letter 
of 27 may 2007, send tho them. And following letters.... 
Laziness & uninterested behavior is what ICC-judges show to me and the people.
Obviously, they don't care if they contribute to torture, murder, terrorism, war?  
What else can I  think under present circumstances?



Why do I claim this?
Wetboek van Strafvordering, Wet op Rechterlijke organisatie & Wetboek voor Burgerlijke rechtsvordering.

According to the NL Lawbook for Criminal proceedings    or     Law for the organisation of Court and  the 
Lawbook Civilrights proceedings our NL-judges do have obligations when they receive, read and judge on 
a file. 

ICC-judges ignore ALL these obligations, while according to our NL-constitution:
'Everybody who lives and works in NL is obliged to live by NL-law first and International law second. 

Int. law overrules NL-law. When one wants to ignore NL-law this is only possible if Int.law & NL-law are 
synchronized automatically. By contradiction, one has to go to court and ask a judge:
'Which code is valid? NL-or Int. law? The verdict has to be, based on the NL-consitution:
'NL-law needs to be synchronized with Int.law on a daily basis.  When this is not the current situation, 
the NL-law needs to be upgraded to Int.law.  Every person or organisation  has to work with NL-law first, 
Int.law second'. 
 
One can never say:'I don't conduct the NL-law because I want to implement International law'. 
But... ICC-judges do behave in connextion with my ICC-case against NL,  as if they want to work with 
International law only in ICC-courtroom...and forget about NL-law!  
And even  the part of the Int.law they wish to implement in my case is unclear. 
To me and all people on planet Earth. 

Result: ICC-judges turn ICC into a complete useless court, where employees only work for their 
individual pay-cheque... not caring for NL- & Int.law,  National security of the Worlds' security at all.

I want you to make clear to ICC-judges  that they have to fullfil ALL legal obligations and not 
only  a few laws/codes they wish to use when it feels comfortable to them. 
Want you to outline them on the danger they cause for me, NL & residents on Earth.
 
You also have to set a boundary for Police-officers...
Who can you trust under which circumstances when ICC is a toy in hands of ICC-employees?
How can you protect ICC-victums?

NL-legal obligations for judges
Next:
I import the Titel from the Lawbook Criminal Proceedings / Wetboek voor Strafvervolging that proves to ICC-judges 
that they may not handle my file, as they prefer to do today.

ICC-judges have the obligation to send me a letter of receipt after they have received my letter of complaint about the 
way OTP-Prosecutors work with - or not work with - my file.
ICC-judges also  have to make clear if they investigate on my complaint or not.

In my case ICC-judges 'are waiting for Gods & Goddesses to do all their jobs'= Doing nothing at all!
I want you - Interpol - to talk to ICC about following law :

Vierde afdeeling.   Beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten 
Artikel 12 
1. Wordt een strafbaar feit niet vervolgd, de vervolging niet voortgezet, of vindt de vervolging plaats door het 
uitvaardigen van een strafbeschikking, dan kan de rechtstreeks belanghebbende daarover schriftelijk beklag doen bij 
het gerechtshof, binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging of niet verdere vervolging is 
genomen, dan wel de strafbeschikking is uitgevaardigd. Indien de beslissing is genomen door een officier van justitie 
bij het landelijk parket of bij het functioneel parket, is het gerechtshof te ’s-Gravenhage bevoegd. 
2.  Onder rechtstreeks belanghebbende wordt mede verstaan een rechtspersoon die krachtens zijn doelstelling 
en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een belang behartigt dat door de beslissing tot niet vervolging of niet 
verdere vervolging rechtstreeks wordt getroffen. 

Artikel 12a 
1. De griffier van het gerechtshof, dat het klaagschrift heeft ontvangen, geeft de klager schriftelijk bericht van 
de ontvangst. 
2.  Na ontvangst van het klaagschrift draagt het gerechtshof de advocaat-generaal op te dien aanzien schriftelijk 
verslag te doen. 

Artikel 12b 
Indien het beklag niet tot de kennisneming van het gerechtshof behoort, verklaart het gerechtshof zich onbevoegd. Is 
het gerechtshof van oordeel dat een ander gerechtshof dan wel, in geval van artikel 13a, de Hoge Raad bevoegd is, 
dan verwijst het gerechtshof de zaak naar het bevoegd geachte college onder gelijktijdige toezending van het 
klaagschrift en een afschrift van de beschikking. 



Artikel 12c 
De klager kennelijk niet ontvankelijk of het beklag kennelijk ongegrond, dan kan het gerechtshof zonder nader 
onderzoek de klager niet ontvankelijk of het beklag ongegrond verklaren. 

Artikel 12d 
1. Het gerechtshof beslist niet alvorens de klager te hebben gehoord, althans behoorlijk daartoe te hebben 
opgeroepen, behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 12b en 12c. 

2.  Het oproepen van de klager kan ook achterwege blijven wanneer door hem terzake van hetzelfde feit reeds 
eerder beklag is gedaan, tenzij door de klager nieuwe omstandigheden zijn aangevoerd die, waren zij het 
gerechtshof bekend geweest, tot een andere beslissing op dat eerdere beklag hadden kunnen leiden. 

3.  Indien beklag is gedaan door meer dan twee personen, kan het gerechtshof volstaan met het oproepen van de 
twee personen, wier namen en adressen als eerste in het klaagschrift zijn vermeld. 

Artikel 12e 
1. Het gerechtshof kan de persoon wiens vervolging wordt verlangd oproepen ten einde hem in de gelegenheid 
te stellen opmerkingen te maken over het in het beklag gedane verzoek en de gronden waarop dat berust. De 
oproeping gaat vergezeld van een afschrift van het klaagschrift of bevat een aanduiding van het feit waarop het beklag 
betrekking heeft. 
2.  Een bevel als bedoeld in artikel 12i, eerste lid, wordt niet gegeven dan nadat de persoon wiens vervolging 
wordt verlangd door het gerechtshof is gehoord, althans behoorlijk daartoe is opgeroepen. 

Artikel 12f 
1. De klager en de persoon wiens vervolging wordt verlangd kunnen zich in raadkamer doen bijstaan. Zij kunnen 
zich doen vertegenwoordigen door een advocaat, indien deze verklaart daartoe bepaaldelijk gevolmachtigd te zijn, of 
door een daartoe bij bijzondere volmacht schriftelijk gemachtigde. Van deze bevoegdheid, alsmede van de 
mogelijkheid om toevoeging van een advocaat te verzoeken, wordt hun in de oproeping mededeling gedaan. 

2.  De voorzitter van het gerechtshof staat, behoudens in de gevallen bedoeld in de artikelen 12b en 12c, de klager 
en de persoon wiens vervolging wordt verlangd, alsmede hun advocaten of gemachtigden toe van de op de zaak 
betrekking hebbende stukken kennis te nemen indien daarom wordt verzocht. Kennisneming geschiedt op de wijze 
door de voorzitter te bepalen. De voorzitter kan, ambtshalve of op vordering van de advocaat-generaal, bepaalde 
stukken van kennisneming uitzonderen in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de 
opsporing of vervolging van strafbare feiten of op zwaarwichtige gronden aan het algemeen belang ontleend. 

Artikel 12g 
De persoon wiens vervolging wordt verlangd is niet verplicht op de vragen, hem in raadkamer gesteld, te antwoorden. 
Hiervan wordt hem, voordat hij wordt gehoord, mededeling gedaan. De mededeling wordt in het proces-verbaal 
opgenomen. 

Artikel 12h 
Het horen van de klager en de persoon wiens vervolging wordt verlangd kan ook aan één der leden van het 
gerechtshof worden opgedragen. 

Artikel 12i 
1. Indien het beklag tot de kennisneming van het gerechtshof behoort, de klager ontvankelijk is en het 
gerechtshof van oordeel is dat vervolging of verdere vervolging had moeten plaats hebben, beveelt het gerechtshof 
dat de vervolging zal worden ingesteld of voortgezet ter zake van het feit waarop het beklag betrekking heeft. Tenzij 
het gerechtshof anders bepaalt, kan de vervolging niet worden ingesteld of voortgezet door het uitvaardigen van een 
strafbeschikking. 
2.  Het gerechtshof kan het geven van zodanig bevel ook weigeren op gronden aan het algemeen belang 
ontleend. 
3.  Het bevel kan tevens de last bevatten, dat door de officier van justitie de vordering zal worden gedaan 
bedoeld in artikel 181 of artikel 241, eerste lid, of dat de persoon wiens vervolging wordt verlangd ter terechtzitting 
wordt gedagvaard. 
4.  In alle andere gevallen wijst het gerechtshof, behoudens het bepaalde in artikel 12b, het beklag af. 
 

Artikel 12j 
De leden van het gerechtshof die over het beklag hebben geoordeeld, nemen bij voorkeur geen deel aan de 
berechting. 

Artikel 12k 
1. Indien een strafbeschikking is uitgevaardigd moet het beklag worden gedaan binnen drie maanden na de 
datum waarop de rechtstreeks belanghebbende daarmee bekend is geworden.
2. Het beklag kan ook na deze termijn worden gedaan, indien de strafbeschikking niet volledig ten uitvoer wordt 
gelegd.

Artikel 12l 
1. Beklag is niet toegelaten terzake van strafbare feiten waarvoor de verdachte buiten vervolging is gesteld of 
een beschikking waarin verklaard wordt dat de zaak is geëindigd aan hem is betekend.



2. Betreft het beklag een strafbaar feit waarvoor aan de verdachte een kennisgeving van niet verdere vervolging is 
betekend, dan moet het beklag worden gedaan binnen drie maanden nadat zich een omstandigheid heeft 
voorgedaan waaruit voortvloeit dat de rechtstreeks belanghebbende met de kennisgeving bekend is geworden.

Artikel 12m, n, o, p,  [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 13 
[1.] Wordt een verzoekschrift als bedoeld in artikel 510 niet ingediend, dan kan de rechtstreeks belanghebbende 
daarover beklag doen bij het gerechtshof binnen het rechtsgebied waarvan de indiening zou behoren te geschieden. 
Het gerechtshof kan de advocaat-generaal opdragen te dien aanzien verslag te doen en kan voorts de indiening van 
het verzoekschrift bevelen. 
[2.] Het gerechtshof kan het geven van zodanig bevel ook weigeren op gronden aan het algemeen belang 
ontleend. 
3.  De behandeling van het beklag vindt plaats overeenkomstig de artikelen 12a tot en met 12l. 

Artikel 13a 
Betreft het beklag een strafbaar feit waarvan de Hooge Raad in eersten aanleg kennis neemt, dan geldt hetgeen in de 
artikel 12-12j ten aanzien van het gerechtshof, de leden en de advocaat-generaal voorkomt, ten aanzien van den 
Hoogen Raad, de leden en den procureur-generaal bij dien Raad. 

Over the past years I learned a lesson 
'Keep your letter short, if you want foreigners to comprehend your activities.
therefore I end my letter to INTERPOL here'.

I look forward to your respons, especially about the action you can undertake to stop 
terrorism in above mentioned NL-organisations  and  how you can make ICC work as they are 
supposed to work.
If not..., how are you going to make them disappear from planet Earth?

Have a good inspiring day in the Galaxy
Desiree Stokkel. 


