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ICCrechtzaak tegen MinisterPresident MarkRutte – VVD bestuur – en Alle parlementsleden  van de Staten-
Generaal Nederland, schuldig aan negeren Grondwet, Mensenrechtenverdragen, Folterverdrag,VN-
verdrag, Statute van Rome.  DesireeStokkel = Minister-President van Nederland.

ICC-lawcase against PM MarktRutte – party VVD – and ALL members of parliament of the State The Netherlands, 
guilty of ignoring the Constitution, Hummanrighttreaties, Torturetreaty, UN-treaty, Statute of Rome. Ignoring ICC-
lawcase against NL.  DesireeStokkel = Prime Minister of the Netherlands.

MinAZ  Voorzitter, secretaris-generaal drs. P.H.A.M. (Paul) Huijts, 
ICC president Silvia Fernandez de Gurmendi, 

Secretaris-generaal Dhr Paul Huijts,

ICC-rechtzaak tegen alle Parlementsleden, MarkRutte & co 

Na het lezen van deze brief aan het Internationaal Strafhof werkt u volgens het Folterverdrag voor 
Dictatoren MP MarkRutte en alle dictatoren Parlementsleden.

Ik ben tegen alle parlementsleden van het Kabinet MarkRutte een ICC-rechtzaak gestart omdat zij 
bewijzen dat zij allen weigeren de Grondwet, Mensenrechtenverdragen, Folterverdrag, VN-verdragen 
en Statuut van Rome uit te voeren. EU-verdrag is ondergeschikt aan VN-verdrag. 
Zij hebben de afgelopen 8 jaar mij moedwillig als vrouw en moeder van 2  kinderen gedwongen een 
ICC-rechtzaak tegen NL te starten, terwijl ik dit niet wilde. Ik wilde in mijn woonplaats kunnen leven 
als standaard-gezin met Grondrechten, Arbeidsrechten, Studie, Werk.  
Parlementsleden hebben geweigerd toen voormalig MP J.P.Balkenende te dwingen de Gemeente 
Bloemendaal te dwingen mij te erkennen als Nederlands staatsburger met Grondrechten. 
Alle parlementsleden hebben moedwillig de ICC-NL-DICTATORENCLUB gebouwd en zijn van plan 
Nederland in een zeer gewelddadige burgeroorlog te brengen.

Hiervoor laat ik mijzelf niet misbruiken.

_________________________________________________________________________

ICC-lawcase against All Members of NL-parliament, MarkRutte & co

After reading this  letter to the InternationalCriminalCourt , according to the Torture-treaty 
you work for Dictators PM MarkRutte and all dictator Members of NL-parliament.

I have started an ICC-lawcase against all parliamentarians of Cabinet MarkRutte  
because they have all proven to refuse to conduct the Constitution, Humanrights treaties, 
Torture-treaty, UN-treaty and Statute of Rome.   EU-treaty is subordinate to the UN-treaty.
Over the past 8 years they have willfully forced me – a woman and mother of 2 kids – 
to start an ICC-lawcase against NL, while I didn't want to be forces into this.  
I wanted to be able to live like a standard-family with 
Constitutional rights,  Labour rights, Study, Work ,  in my place of residence
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Parliamentarians have refused in those days , to make former PM  J.P.Balkenende  force the Citycouncil
Bloemendaal-NH  to recognize me as a Dutch national  with constitutional rights. 
All parliamentarians have knowingly built the ICC-NL-DICTATORCLUB and 
have the plan to bring The Netherlands into a violent civil war.   

I will not have myself misused for these practices.

__________________________________________________________________________

Voorstel (bevel) op grond van het Folterverdrag:

Het secretariaat van het MinAZ behoudt haar arbeidscontracten naast dictator MarkRutte en 
helpt mij – Désirée Elisabeth Stokkel, geboren 11juli1965, te Amsterdam  – bij de 
transformatie van Koninklijk der Nederland naar Republiek Nederland. 
Hiervoor krijg ik van  Secretaris-generaal Paul Huijts een interim – arbeidscontract voor de 
functie Eerste Vrouwelijke Minister-President van de Staat der Nederlanden.  

Artikel 1

1. Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder foltering" verstaan iedere handeling waardoor 
opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht aan een persoon met
zulke oogmerken als om van hem of van een derde inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te 
bestraffen voor een handeling die hij of een derde heeft begaan of waarvan hij of een derde wordt verdacht
deze te hebben begaan, of hem of een derde te intimideren of ergens toe te dwingen dan wel om enigerlei 
reden gebaseerd op discriminatie van welke aard ook, wanneer zulke pijn of zulk leed wordt toegebracht 
door of op aanstichten van dan wel met de instemming of gedogen van een overheidsfunctionaris of andere
persoon die in een officiële hoedanigheid handelt. Foltering omvat niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit,
inherent aan of samenhangend met wettige straffen.

2. Dit artikel laat onverlet internationale akten of nationale wetgevingen die bepalingen met een ruimere 
werkingssfeer omvatten of kunnen omvatten.

Artikel 2

1. Iedere Staat die Partij is bij dit Verdrag, neemt doeltreffende wetgevende, bestuurlijke, gerechtelijke of 
andere maatregelen ter voorkoming van foltering binnen elk onder zijn rechtsmacht vallend gebied.

2. Geen enkele uitzonderlijke omstandigheid, ongeacht of het gaat om een oorlogstoestand, een 
oorlogsdreiging, binnenlandse politieke onrust of welke andere openbare noodsituatie ook, kan worden 
aangevoerd als rechtvaardiging voor foltering.

3. Een bevel van een hoger geplaatste functionaris of een overheidsinstantie mag niet worden aangevoerd 
als rechtvaardiging voor foltering.

Ik geef het MinAZ-secretariaat onder leiding van Paul Huijts de eenmalige kans om 
te bewijzen dat zij geen dictatoren willen zijn, geen burgeroorlog in NL en EU 
willen,  geen verval van de economie willen,   de moordpraktijken van het ICC 
willen stoppen.

Personeel MinAz-sectretariaat

Voorzitter, secretaris-generaal  drs. P.H.A.M. (Paul) Huijts

•Plv. secretaris-generaal mr. dr. L. (Bart) van Poelgeest

•Directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst drs. S.A.E. Schrover

•Secretaris Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dr. W. (Wendy) Asbeek Brusse

•Directeur Dienst Publiek en Communicatiedrs. E.J. (Erik) den Hoedt

•Directeur Concerncontrol M.B. (Michiel) Prent

•Directeur Bedrijfsvoering drs. P.W.M. (Paula) Wiegers

Wat wil ik?

Ik wil exact hetzelfde arbeidscontract ontvangen als huidig dictator MP MarkRutte heeft. 
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Met de aanvullende mededelingen: 
• DesireeStokkel is internet-interim Minister-President van de Staat der Nederlanden omdat zij 

tegen MP MarkRutte en alle overige Leden van de Staten-Generaal een Internationaal Strafhof 
rechtzaak is gestart. Alle parlementsleden hebben tegenover  DesireeStokkel bewezen dat zij 
weigeren de Grondwet, Mensenrechtenverdragen, Folter-verdrag, VN-verdrag, Statuut van 
Rome juridisch correct uit te voeren. Zij negeren als groep machthebbers de Grondwet om als 
groep ongehinderd burgers te kunnen folteren en doden.

• Op grond van het Folter-verdrag heeft DesireeStokkel nu recht op het arbeidscontract van de 
Minister-President van de Staat der Nederlanden.

• DesireeStokkel houdt dictator MarkRutte en  dictatoren parlementsleden in hun 
arbeidscontracten tot na de volgende Tweede en Eerste Kamer Verkiezingen.

• DesireeStokkel voert per decreet de Nieuwe Fairtrade & Eko Grondwet2014 voor de Republiek 
Nederland in.  Dit betekent dus dat Nederland door de handtekening van DesireeStokkel op een
document van het MinAz-secretariaat – aangeleverd door PaulHuijts – het Koninkrijk der 
Nederlanden omzet in Republiek Nederland.

Deze werkwijze moet zachtjes, rustig en gestroomlijnd plaatsvinden... en heeft als doel: 
landen in oorlog laten zien dat de transformatie van dictatuur in rechtstaat zeer snel en zo pijnloos 
mogelijk kan verlopen.  PaulHuijts geeft een persconferentie om de transformatie van het Koninkrijk 
der Nederlanden in Republiek Nederland te bewijzen met het door mij ondertekende document... en 
kondigt de Verkiezingen aan. Dit voorkomt het uitbreken van een burgeroorlog in Holland.   

 

http://www.hollandsrechtenhuis.info/Grondwet.Nederland.2014.Repuliek.PolitiekePartijen.Kie
sraad.Koningshuis.genocide.ICC.Rechtspraak.pdf

• DesireeStokkel schrijft per decreet Nieuwe Tweede en Eerste Kamer Verkiezingen uit voor de 
Republiek Nederland, op grond van de Grondwet2014 voor de Republiek Nederland.

• DesireeStokkel geeft de huidige politieke partijen in het parlement de eenmalige kans zichzelf 
op te schonen = alle dictatoren uit de partij en uit het parlement worden vervangen door 
nieuwe leden die wel de Grondwet, Mensenrechtenverdragen, Folter-verdrag, VN-verdragen en 
Statuut van Rome juridisch correct uitvoeren.

• DesireeStokkel geeft het Internationaal Strafhof de opdracht om van dictator MarkRutte te 
eisen dat hij – in zijn nog altijd bestaande functie als crimineel Minister-President – de ICC-
rechtzaak die ik tegen NL ben gestart stopt met een Schikking & Schadevergoeding. 

Ik wil de erkenning van het feit dat ik voor het plezier van de NL-dictatorenclub ben gedwongen deze 
rechtzaak te starten... en ik al 8 jaar lang verzoek om een Schikking & schadevergoeding.

Ik wil 5 miljoen euro schadevergoeding – belastingvrij –, dus 8 miljoen euro bruto.
Bankrekeningnummer en kopie paspoort seperaat bijgevoegd.

• DesireeStokkel wil na de Verkiezingsuitslag en het installeren van het nieuwe Parlement voor 
de Republiek Nederland in de Stilte verdwijnen.

• DesireeStokkel wil geen burgeroorlog en economisch verval  in Nederland, Europa of 
Wereldwijd veroorzaakt door de ICC-NL-DICTATORENCLUB

• Door dit MP arbeidscontract van DesireeStokkel is het mogelijk voor het MinAz-secretariaat te 
blijven werken al een secretariaat voor de Rechtstaat Nederland; MinAz-secretariaat kan blijven
communiceren met buitenlandse Presidenten en Ambassadeurs. Zonder dit contract valt alle 
communicatie stil door toepassing van het Folter-verdrag.
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 Ik wil dat het huidige arbeidscontract van dictator MarkRutte wordt gepubliceerd op de 
MinAZ-website.

Ik wil dat het MinAZ-secretariaat alle werkzaamheden zoals gebruikelijk is voortzet, met het
verschil dat zij werken met mijn Grondwet2014 Republiek Nederland.

Ik wil dat het MinAZ-secretariaat mij aanvaardt als internet – interim MP van NL, omdat ik 
niet in de media wil optreden as the Nieuwe President voor NL.  

Terroristen, criminelen, maffia en niet-opgeleide burgers in oorlogsgebieden weten wie ik ben 
en wat ik doe dankzij mijn websites, youtube en zie.nl videos. Gedraag ik mijzelf plotseling als 
'media-freak in het klassieke corrupte politieke systeem', kan dit tot meer criminaliteit in 
Nederland leiden. Dit wil ik voorkomen.
Ik wil niet het idee wekken dat ik gezellig communiceer met het MinAz-secretariaat over de 
werkwijze van dictator MarkRutte of over de juridische taken die moeten worden uitgevoerd.
De afgelopen 8 jaar heeft het MinAz-secretariaat zelf nooit juridisch correct gewerkt met  de 
Grondwet, Mensenrechtenverdragen, Folterverdrag, VN-verdrag en Statute van Rome = zij 
hebben ook de ICC-NL-dictatorenclub gebouwd.   Zij krijgen nu een kans om deze 
moordpraktijken te stoppen.

Bovendien start ik een ICC-rechtzaak tegen alle politieke media en journalisten in Nederland.

Zolang ik geen handtekening heb gezet op mijn  arbeidscontract internet-interim MP van NL, 
valt elke communicatie afkomstig van het MinAZ-secretariaat onder folteren. 
Zonder dit contract en zonder schikking & schadevergoeding voor de ICC-rechtzaak tegen NL 
folteren MinAZ-werknemers mij en het volk van de Staat der Nederlanden.

 

Het is dus het MinAZ-secretariaat dat mijn Grondwet2014 Republiek Nederland omzet in 
Nieuwe Verkiezingen voor een 100% nieuw Parlement voor Republiek Nederland.

Ik blijf artikelen en videos publiceren op youtube en zie.nl 

Ik wil dat Koningsdag 27april2015 wordt afgelast en wordt vervangen door Grondwet-dag 
2015, Republiek Nederland.

Vanaf vandaag vieren wij onze Fairtrade & Eko leefstijl dankzij onze Grondwet.

Wij krijgen dus een Grondwet-vieringsdag in Nederland en het Koninklijk huis verdwijnt in de 
Grote Stilte.   Op de voorwaarde dat ik een schikking & schadevergoeding krijg voor de ICC-
rechtzaak tegen NL; zo niet... dan verdwijnen zij vroeg of laat in de ICC-gevangenis.

Ik wil dus per omgaande MinAz-secretariaat post ontvangen op mijn huisadres:
• Mijn Arbeidscontract voor de functie internet-interim Minister-President voor 

Nederland. (plus een kopie van het arbeidscontract van MarkRutte)

• Een decreet waarmee ik van Koninkrijk der Nederlanden een  Republiek Nederland 
maak, door mijn handtekening te zetten voor het per direct invoeren en uitvoeren 
van de Grondwet2014 Republiek Nederland door mij geschreven.

• Een decreet waarmee ik Nieuwe Tweede en Eerste Kamerverkiezingen uitschrijf en 
het MinAz-secretariaat de bevoegdheid geef deze Verkiezingen voor NL 100% in lijn 
met de Grondwet2014 uit te voeren – en het nieuwe Parlement te installeren –.   

Deze Verkiezingen vinden plaats op 2juni2015.

 
Het lijkt mij verstandig dat PaulHuijts mij bezoekt op mijn huisadres om de door mij getekende 
documenten op te halen en deze zaken zo veel mogelijk in gestroomlijnde Stilte te regelen. 
Het gesprek moet worden opgenomen op video; ik voer geen toneel stuk op. 
Reis ik af naar het MinAz-secretariaat en eis ik mijn rechten op, is het risico dat NL in een burgeroorlog 
terecht komt te groot.
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Wat als het MinAz-secretariaat ervoor kiest om de ICC-NL-DICTATORENCLUB uit te bouwen?

Dan start ik tegen medewerkers MinAz-secretariaat en  alle deelnemers aan deze ICC-NL-
DICTATORENCLUB een ICC-rechtzaak.

Nederland zal worden overgenomen door Rusland, China en andere landen.

Nederland zal dan met zeer grote waarschijnlijkheid juridisch en financieel worden leeggeroofd door 
buitenlandse investeerders.  Wij worden een arm land, met een reputatie waarop Hitler, Khadaffi, 
Hoessein jaloers op zouden zijn geweest.

Volgens het Folter-verdrag mogen ambassadeurs en buitenlandse investeerders niet meer 
communiceren met dictatoren MarkRutte en Parlementsleden. Doen zij dit wel leidt dit tot oorlogen 
internationaal, omdat het ICC dit wil.

__________________________________________________________________

Proposal (command) based on the Torture-treaty

The employees of  Presidency of MinAZ keep their  labourcontracts next to dictator 
MarkRutte  and assist me  – Désirée Elisabeth Stokkel, born 11juli1965, te Amsterdam – 
with the transformation of the Kingdom the Netherlands into Republic Netherlands.
For this job current Secretary-general PaulHuijts  gives me an interim – labourcontract for 
the task First Female Prime-Minister of the Kingdom the Netherlands.

Article 1

1. For the purpose of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering,

 whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third 
person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of 
having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of 
any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a 
public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, 
inherent in or incidental to lawful sanctions.

2. This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or may contain 
provisions of wider application.

Article 2

1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of 
torture in any territory under its jurisdiction.

2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability 
or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.

3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture.

I give the MinAZ-presidency under supervision of PaulHuijts a once in a lifetime opportunity 
to prove that they don't want to be dictators, do not want a civil war in NL and EU,  
do want to stop the ICC-  murderpractices.

Personeel MinAz-sectretariaat

Voorzitter, secretaris-generaal  drs. P.H.A.M. (Paul) Huijts

•Plv. secretaris-generaal mr. dr. L. (Bart) van Poelgeest

•Directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst drs. S.A.E. Schrover

•Secretaris Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) dr. W. (Wendy) Asbeek Brusse

•Directeur Dienst Publiek en Communicatiedrs. E.J. (Erik) den Hoedt

•Directeur Concerncontrol M.B. (Michiel) Prent
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•Directeur Bedrijfsvoering drs. P.W.M. (Paula) Wiegers

What do I want?

I want to receive  exactly the same labourcontract as dictator MarkRutte has.
With additional communications: 

• DesireeStokkel is interim Prime Minister of the Kingdom the Netherlands because she has 
started and InternationalCriminalCourt lawcase against PM MarkRutte and all remaining 
Members of Parliament. All parliamentarians  have proven to DesireeStokkel that they refuse to
conduct the Constitution, Humanrights treaties, Torture-treaty, UN-treaty, Statute of Rome 
legally correct.  Being a group rulers they ignore the Constitution collectively what makes it 
possible for them to torture & kill civilians unhindered

• According to the Torture-treaty DesireeStokkel now has the right to the labourcontract of the 
Prime Minister of the Kingdom the Netherlands.

• DesireeStokkel keeps dictator MarkRutte and dictator  parliamentarians in their labourcontracts 
until after the next Elections for the Dutch house of Representatives and Senate.

• DesireeStokkel governs by decree the New Fairtrade & Eko Constitution2014 for Republic 
Netherlands. So, the Netherlands will turn from Kingdom the Netherlands into Republic 
Netherlands  thanks to a document signed by me –  supplied by PaulHuijts –.

This method of work must proceed softly, quitely and streamlined... with the aim:
to show nations in war how a transformation from dictatorship into a state of law can take place as 
quickly and painless as possible.      PaulHuijts gives a presconference in which he proves the 
transformation from Kingdom the Netherlands into  Republic Netherlands with the document I signed...
and he announced the next Elections for parliament.  This prevents a civilwar from breaking out.

http://www.hollandsrechtenhuis.info/Constitution.Netherlands.2014.Republic.PoliticialParty.ElectoralCo
uncil.Monarchy.genocide.ICC.Courts.pdf

• DesireeStokkel governs by decree New Elections for the Dutch house of Representatives and 
Senate for Republic Netherlands based upon the Constitution2014 for Republic Netherlands.

• DesireeStokkel gives current political parties in parliament a once in a lifetime opportunity to 
cleanse themselves = all dictators in the party and parliament are to be replaced by New 
members who are willing to conduct the Constitution, Humanright-treaties, Torture-treaty, UN-
treaty and Statute of Rome legally correct.

• DesireeStokkel gives ICC the command to demand from dictator MarkRutte that he – in his 
current position as criminal PM – stops the ICC-lawcase I started against NL with a Settlement 
& Payment for the damage.

I want the recognition that I am being forced to start this ICC-lawcase … for the pleasure of the NL-
dictatorclub... and that I request for a period of 8 years for a sttlement & payment for the damage to 
close this lawsuit with.

I want a 5 million euro payment for the damage – after tax –, thus 8 million euro before tax.
Bankaccount number and copy of passport added seperately.

• DesireeStokkel wants to disappear in Silence after the New Elections for Parliament and the 
installation of its new Members of parliament.

• DesireeStokkel does not want a civil war in Holland, Europa or Worldwide caused by the ICC-
NL-dictatorclub.

• Thanks to this PM-labourcontract of DesireeStokkel its possible for MinAz-presidency to 
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continue to  operate as a presidency for the State of Law the Netherlands;  MinAz-presidency 
can continue to communicate with foreign Presidents & Embassadors. Without this contract all 
communications fall still due to the conduct of the Torture-treaty.

I want the current labourcontract of dictator MarkRutte to be published on the MinAz-
website.

I want the MinAz-presidency to maintain business-as–usual, with the difference that they 
found their methods of work in the Constitution2014 for Republic Netherlands.

I want the MinAz-presidency to accept me as an internet-interim PM for NL, now I don't 
want to perform in the media as the New President for NL.

Terrorists, criminals, maffia   and non-educated civilians in warzone know who I am and what I 
do thanks to my websites, youtube and zie.nl videos. When I suddenly start to behave as 'a 
classical media-freak inside the current corrupt political system', this can result in more crime 
in Holland. I try to prevent this from taking place.
I don't want to trigger the idea that I happily communicate with the MinAZ-presidency about 
the methods of work of dictator MarkRutte or about the legal tasks that must be completed.
Over the past 8 years the MinAz-presidency itself never operated legally correct with the 
Constitution, Humanright-treaties, Torture-treaty, UN-treaty and Statute or Rome = they have 
built the ICC-NL-dictatorclub  too.  Today they have an opportunity to stop these 
murderpractises.

Besides, I start an ICC-lawcase against all political media and reporters in Holland.

As long as I have not written down my signature on my labourcontract internet-interim PM of 
NL, every single communication   provided by the MinAz-presidency is torture. Without my 
contract, without settlement & payment for the damage for the ICC-lawcase against NL, MinAz-
staff tortures me and the People of the Netherlands..

Thus, its the MinAz-presidency that transforms my Constitution2014 for Republic 
Netherlands into a 100% New Parliamant for Republic Netherlands.

I will continue to publish articles and videos on youtube and zie.nl

I want Kingsday 27april2015 to be cancelled and to be replaced with Constitution-
day 2015, Republic Netherlands. 

From now on we celebrate our Fairtrade & Eko lifestyle thanks to our Constitution.

We get a Constitution-celebration day and our Monarchy disappears in Silence.
On the condition that I receive a settlement & payment for the damage for the ICC-
lawcase against NL; if not... they disappear in ICC-prison sooner of later...

Thus... I want to receive from MinAz-presidency by return mail on my 
homeaddress:

My Labourcontract for the job internet-interim Prime Minister for the Netherlands. 
( plus a copy of the labourcontract of MarkRutte)

A decree with which I transform the Kingdom of the Netherlands into Republic 
Netherlands, with my signature on a document that implements and conducts the 
Constitution2014 written by me, directly.

A decree with which I present New Elections for the Dutch house of Representatives 
and Senate  and give the MinAz-presidency the autority to conduct this Election for NL
– and install the new parliament – a 100% in line with the Constitution2014 for 
Republic Netherlands.

The elections will take place on 2june2015.

It seems sensible to me that PaulHuijts visits me to collect the signed documents at my homeaddress 
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and streamlines this business matters in Silence as much as possible.
The conversation must be recorded on video; I will not perform a theaterplay.
Do I travel to the MinAz-presidency and do I claim my rights, the risk the NL will fall into a civil war is 
hugh.

What if the MinAz-presidency makes the choice to build the ICC-NL-DICTATORCLUB?

Than I  will start an ICC-lawcase against the MinAz-staff and all participants of this ICC-NL-
DICTATORCLUB.

The Netherlands will be taken over by Russia, China and other nations.

The Netherlands will most likely be plundered  legally and financially by foreign investors. We will 
become a poor nation, with an image Hitler, Khadaffi, Hussain would have been jealous over. 

According to the Torture-treaty embassadors and foreign investors may no longer communicatie with 
MarkRutte and Members of Parliament. Do they ignore this legal fact, this will result in more wars 
internationally, because this is what ICC wants. 

__________________________________________________________

ICC president Silvia Fernandez de Gurmendi, 

ICC-lawcase against PrimeMinister  Mark Rutte

VVD-party boardmembers  and   ALL members of the NL-parliament

Its forbidden for ICC-staff or any other person on Earth to communicatie with  politicians 
against whom I have started an ICC-lawcase, according to the Torturetreaty. 

Officially, according to the Constitution,   I am the Prime Minister of The Netherlands and am
I in charge of the NL-parliament and government. I am entitled to the labourcontract of the 
Prime Minister now all MPs  have proven that they refuse to conduct the NL-constitution, 
human right treaties, UN treaty torturetreaty and Statute of Rome.  ALL MPs   refuse to stop 
the violation of Constitutional and Humanrights by Judiciary Council, Legal aid Council, 
Barassociation,  KNAW, NOID, TheHaguesecuritydelta – organisations. This proves that they 
have built – and expand – the ICC-NL-DICTATORENCLUB

• Alle Members of Parliament  must be removed from parliament without a civilwar.

When I claim this PM-labourcontract today, we will have a civil war in Europe tomorrow. 
Thus, I am going to be the First Female  Internet – ICC Prime Minister of Holland... for the 
time being.

This also means that ICC-president Silvia Fernandez de Gurmendi has to follow my orders: 
'Silvia Fernandez de Gurmendi, I command you to write the truth about the ICC-lawcase 
against NL on the  ICC-website. When you refuse to do so, you'll prove to be a mass-
murderer  who wants a civil war in Europa and Worldwide'.

Volgens de Grondwet ben ik vanaf vandaag officieel de  Minister-President van de Staat der 
Nederlanden. Ik heb recht op het arbeidscontract van de Minister-President omdat alle 
Leden van de Staten-Generaal bewijzen dat zij weigeren de Grondwet, 
Mensenrechtenverdragen, VN-verdrag, Folterverdrag en Statuut van Rome uit te voeren. Alle
Kamerleden weigeren de Grondwet – Mensenrechtenschendingen  door Rechtspraak, Raad 
voor Rechtsbijstand, Advocatenorde, KNAW, NIOD, Thehaguesecuritydelta- organisaties te 
stoppen.    Dit bewijst dat zij de ICC-NL-Dictatorenclub hebben gebouwd en nog verder 
uitbouwen. 
 

• Alle Parlementsleden moeten uit het parlement worden verwijderd zonder 
burgeroorlog.

Zodra ik dit arbeidscontract nu opeis op street en in de media, hebben wij morgen een 

8



Burgeroorlog in Europa. Dus, zal ik de Eerste Vrouwelijke Internet – ICC Minister-President 
van Holland zijn... voor de komende tijd.

Dit betekent ook dat ICC-president Silvia Fernandez de Gurmendi mijn orders moet 
uitvoeren:'Silvia Fernandez de Gurmendi, ik beveel  dat u de volledige waarheid over ICC-
rechtzaak tegen Nederland publiceert op de ICC-website. Weigert u dit, dan bewijst u dat u 
een massa-moordenaar bent die een burgeroorlog in Europa en Wereldwijd wilt'. 

Ik start een ICC-rechtzaak tegen de Minister President Mark Rutte en onderstaande   
bestuursleden van de VVD.

Zij weigeren de Grondwet, Mensenrechtenverdragen en Folterverdrag toe te passen en misbruiken  de 
ICC-rechtzaak die ik tegen NL ben gestart op1 mei2007 als motor voor het bouwen van een 
allesoverheersende dictatorenclub in Nederland. De ICC-rechtzaak tegen NL mag niet bestaan, omdat 
alle parlementsleden en leden van politieke partijen de wettelijke plicht hebben om de Grondwet uit te 
voeren. Tijdens het weigeren om de Grondwet en Mensenrechtenverdragen uit te voeren....  voelen 
zich gesterkt door de corruptie binnen het Internationaal Strafhof zelf, uitgevoerd door ICC-personeel.
Zij helpen de Koninklijke familie bij het folteren en doden van burgers in Nederland en Internationaal; 
de MH17- passagiers vlucht 17juli2014 boven Oekraine zijn dood in oorlogsgebied doordat de 
Koninklijke familie oppermachtig is  op het NEP-veiligheidsplatform TheHaguesecuritydelta    en  
weigert het Folterverdrag toe te passen om de Rechtstaat Nederland te waarborgen. NL is sinds 
2juni2014 een 100% dictatuur omdat Koning Willem-Alexander heeft bewezen dat hij  de ICC-
rechtzaak tegen NL en de folter & moordpraktijken van Parlement en Kiesraad in stand wil houden.

Onderstaande VVD-bestuursleden houden de MinisterPresident Mark Rutte aan de macht, wat verboden
is volgens het Folterverdrag. Onderstaande personen willen dat Nederland een dictatuur is en willen dat
Koning Willem-Alexander en de Kiesraad in samenwerking met het parlement Nederlandse burgers 
folteren en doden. 

Arno Brok 

Jaap Lodders 

Mark Harbers 

Peter de Koning 

Tanja Klip 

Annemieke Vermeulen 

Arjen Gerritsen 

Arjen Maathuis 

Floor Vermeulen 

Henk van de Boer 

Jan Batelaan

Jan Geluk 

John van der Rhee 

J.P. (Joost) van den Akker LLM, MA 

Koos de Looff 

Leon van Noort 

Loes Meeuwisse 

Marjan van der Aart

Mark van Oosterhout

Pieter Heiliegers 

Ton van Amerongen 

Vera Spruit 

Mijn eisen tegen MarkRutte en VVD-bestuursleden:

Tegen elk bovengenoemde personen – MarkRutte en alle VVD-bestuursleden opgesomd – eis ik een 
gevangenisstraf van 1 jaar voor het feit dat zij weigeren de Grondwet, Mensenrechtenverdragen, 
Folterverdrag, VN-verdrag en Statuut van Rome toe te passen.
Elk van de genoemde personen zou tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld moeten worden.  

Ik eis dat President MarkRutte mij een schadevergoeding betaalt vanaf 1mei2007; hij heeft de 
wettelijke plicht de ICC-rechtzaak tegen NL te stoppen en mij een schikking & schadevergoeding te 
geven. 
Tegen elk van de VVD-bestuursleden eis ik  een schadevergoeding van 100 euro per maand vanaf 
15april2015 voor elke maand dat zij mij als hun slaaf  hebben misbruiken; zij misbruiken mijn lichaam 
voor hun moordlust en laten  via mijn lichaam moedwillig burgers sterven. Zij liegen tegen  het volk 
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hierover voor behoud van hun luxe leventje met luxe arbeidsonctracten.  Alle schadevergoedingen 
moet aan mij worden uitbetaald – via de Griffier van het InternationaalStrafhof –.

Ik start een ICC-rechtzaak tegen de KNAW en NIOD

KNAW      en     NIOD

In de startbrief van 1mei2007 is de NIOD officieel verwerkt als organisatie die onderdeel is van de ICC-
rechtzaak tegen NL.    
De NIOD heeft dus al 8 jaar lang geweigerd de Grondwet, Mensenrechtenverdragen en Folterverdrag 
toe te passen; een Nederlandse vrouw kan en mag niet gedwongen worden in een oorlogssituatie te 
leven met haar gezin in Nederland als elk individu de Grondwet en het Folterverdrag toepast.

De NIOD kiest al 8 jaar lang voor het steunen van Grondwet- & Mensenrechtenschendingen door 
Parlement en Koninklijkhuis.  Dit is dictatoren-gedrag.
Hier komt nu nog bij dat de NIOD het goed vindt dat Koning Willem-Alexander de Grondwet – & 
Mensenrechtenschendingen van het Parlement en de Kiesraad steunt. 18Maart2015 heeft er 
Verkiezingsfraude plaatsgevonden in NL tijdens de Provinciale Statenverkiezingen en Eerste Kamer 
verkiezingen. Het volk is gedwongen te stemmen op dictatoren.

KNAW en NIOD negeren mijn emails omdat zij geen zin hebben het volk te beschermen tegen 
machtsmisbruik. Ook hebben zij geen zin om mijn leven te redden. Het gevolg hiervan is dat NIOD en 
KNAW willens en wetens hebben meegebouwd aan misleidende  voorlichting over de nationale 
veiligheid van Nederland voor het volk. MH17-passagiers hebben niet geweten dat zij moedwillig in 
oorlog zijn gebracht voor de luiheid, gewetensloosheid, moordzuchten zeer luxe arbeidscontracten  van
het NIOD en KNAW-personeel. MH17-passagiers hebben niet de kans gekregen hun persoonlijke 
veiligheid te vergroten; NIOD en KNAW hebben mijn lichaam misbruikt voor moord op de MH17-
passagiers.

KNAW-bestuur

Nieuw aan te treden President KNAW José van Dijck vanaf 18mei2015

President: prof. dr. J.C. Clevers
Vicepresident: prof. dr. P.A. Dykstra
Vicepresident: prof. dr. B.L. Feringa
Algemeen secretaris: prof. dr. J.W. Gunning

prof. dr. ir. A. van den Berg
prof. dr. C.L. Mummery 

prof. dr. E.J. van Wolde

Samenstelling bestuur afdeling Letterkunde

prof. dr. P.A. Dykstra
prof. dr. J.W. Gunning
prof. dr. E.J. van Wolde

Samenstelling bestuur afdeling Natuurkunde

prof. dr. B.L. Feringa
prof. dr. ir. A. van den Berg
prof. dr. C.L. Mummery

NIOD-bestuur

Algemeen directeur:                                         Prof. dr. Marjan Schwegman
Directeuren  Onderzoek (adjunct-directeur):      dr. Nanci Adler en dr. Ismee Tames
Directeur Collecties & Diensten:                        Drs. Puck Huitsing
Directeur Bedrijfsvoering:                                 William Arink 

Persvoorlichting:      Lotte Kaatee MA 
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Coördinator:      drs. Barbara Boender 

Raad van advies

Mr. H.C.J.L. Borghouts                        

Dr. P.A.M. Bosman

Mr. dr. dr.h.c. J. Cohen               

Prof.dr. V. Halberstadt

De heer S. Harchaoui                

De heer Ad van Liempt

Dr. H. Markens 

                          

Mevrouw G.W. van Montfrans

Dr. P. Rehwinkel                            

 Mr. W. Sorgdrager     

Mevrouw A.L.E.C. van der Stoel         

Drs. E.F. Stoové

Mr. E.H. Swaab          

Drs. J. Veldhuis

 
Wetenschapscommissie

Prof. Dr. Bob Elson
Prof. Dr. Maria Grever 
Hoogleraar Theorie en Methoden van de Maatschappijgeschiedenis
Prof. Dr. Gerhard Hirschfeldt
Prof. Dr. Charles Jeurgens
Prof. Dr. Susan Legêne
Prof. Dr. Bruno De Wever
Prof. Dr. Irene Zwiep

Mijn eisen tegen KNAW – NIOD bestuurders:
 
Tegen elk bovengenoemde personen – KNAW en NIOD personeel  – eis ik een gevangenisstraf van 1 
jaar voor het feit dat zij weigeren de Grondwet, Mensenrechtenverdragen, Folterverdrag, VN-verdrag 
en Statuut van Rome toe te passen.
Elk van de genoemde personen zou tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld moeten worden.  

Ik eis dat bovengenoemde personen mij een schadevergoeding betalen  vanaf 1mei2007; NIOD en 
KNAW hebben  de wettelijke plicht op grond van het Folterverdrag om  de ICC-rechtzaak tegen NL te 
stoppen en bij de Minister President en overige Leden van de Staten-Generaal en Koning Willem-
Alexander te eisen dat zij mij een schikking & schadevergoeding geven voor behoud van de nationale 
veiligheid van Nederland en die van haar burgers.
In plaats van de Rechtstaat Nederland te waarborgen zijn zij parlementsleden, Koninklijke familie en 
Rob de Wijk via Clingendael, TNO, HCSS, TheHagueglobaljusticeinstituut gaan helpen bij het bouwen 
van de ICC-NL-dictatorenclub met als doel hun macht en vrijheid tot folteren en moorden internationaal
uit te breiden. 

Parlement      

Ik start een ICC-rechtzaak tegen alle Kamerleden in het parlementsleden wegens 
het weigeren de Grondwet en Mensenrechtenverdragen toe te passen; zij steunen 
corruptie bij Internationaal Strafhof, Rechtspraak, Advocatenorde, KNAW – NIOD, 
Thehaguesecuritydelta – organisaties.
Zij misbruiken hun machtige positie om stiekem mensen te laten folteren en doden 
door burgers rechtenloos te maken. Zij hebben mijn lichaam en ICC-rechtzaak 
tegen NL misbruikt om moedwillig de MH17-vliegramp op 17juli2014 boven 
Oekraine te veroorzaken.    Dit is een oorlogsmisdaad

Op grond van het Folterverdrag heeft elk Lid van het Parlement de wettelijke plicht de ICC-
rechtzaak tegen Nederland te stoppen en mij mijn Grondrechten terug te geven met een 
schikking en schadevergoeding voor mijn persoon. Ook verplicht de 
mensenrechtenverdragen parlementsleden er op toe te zien dat de Koninklijke familie en de 
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Kiesraad de Grondwet en Mensenrechtenverdragen correct toe passen.
Dit weigeren zij; zij negeren mijn post en emails. Dit is een oorlogsmisdaad begaan door 
deze parlementsleden. 

De ledenlijsten van de Eerste en TweedeKamer bijgevoegd aan deze brief zijn 
afkomstig van de websites

http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/alle_kamerleden
https://www.eerstekamer.nl/alle_leden

Deze parlementsleden zijn werkzaak in het parlement van de Staat der Nederlanden op 
20april2015 en acht ik schuldig aan oorlogsmisdaden op mijn lichaam en de lichamen van de
MH17-passagiers 17 juli2014 boven Oekraine.  Deze parlementsleden misbruiken mijn 
lichaam en ICC-rechtzaak tegen Nl om het MH17-onderzoek van de Onderzoeksraad e.a. 
Lobbyisten te vervalsen; om het ICC-Oekraine onderzoek te vervalsen. 

http://www.desireestokkel.nl/ICC.rechtzaak.tegen.Alle kamerleden.TweedeKamerderStaten-
Generaal.20april2015.pdf

http://www.desireestokkel.nl/ICC.rechtzaak.tegen.Alle.EersteKamerleden.StatenGeneraal.NL
.20april2014.pdf

Mijn eisen tegen alle parlementsleden

Tegen elk bovengenoemde personen – Tweede en Eerste Kamerleden van het NL-parlement - eis ik een
gevangenisstraf van 1 jaar voor het feit dat zij weigeren de Grondwet, Mensenrechtenverdragen, 
Folterverdrag, VN-verdrag en Statuut van Rome toe te passen.
Elk van de genoemde personen zou tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld moeten worden.  

Ik eis dat bovengenoemde personen mij een schadevergoeding betalen  vanaf 1mei2007; 
Parlementsleden hebben  de wettelijke plicht op grond van het Folterverdrag om  de ICC-rechtzaak 
tegen NL te stoppen en bij de Minister President en overige Leden van de Staten-Generaal en Koning 
Willem-Alexander te eisen dat zij mij een schikking & schadevergoeding geven voor behoud van de 
nationale veiligheid van Nederland en die van haar burgers.
In plaats van de Rechtstaat Nederland te waarborgen zijn zij Koninklijke familie en 
TheHaguesecuritydelta-lobby – Rob de Wijk via Clingendael, TNO, HCSS, 
TheHagueglobaljusticeinstituut  – gaan helpen bij het bouwen van de ICC-NL-dictatorenclub met als 
doel hun macht en vrijheid tot folteren en moorden internationaal uit te breiden. 

Het is voor het ICC-personeel verboden te lobbyen met bovengenoemde personen 
op grond van het Folterverdrag, VN-verdrag, Statuut van Rome.

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

I  CCrechtzaaK tegen  MinVenJ  Clingendael HCSS THIGJ ICCT NCTV. 14April2015
ICC.rechtzaak.Defensie.Marechaussee.Europol.Politie.Vakbonden.15april2015.pdf
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Dossier ICC-rechtzaak tegen NL bijgevoegd op CD.

De website desireestokkel.nl is her-ingedeeld.
PDFs en brieven zijn ongewijzigd; enkele tabbladen zijn samengevoegd op

http://www.desireestokkel.nl/Zwartboek.ICC.dictatoren.club.NL.Blacklist.corruptie.parlement.EU.UN.monar
chy.Court.Lawyer.xht

DesireeStokkel 
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