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28 mei 2010 NVVE wil recht op hulp bij 
zelfdoding ouderen

         
NVVE moet parlementslid Johan Remkes e.a.  dwingen het bestaan van rechtzaak tegen NL bij Internationaal Strafhof 
te erkennen. 

NVVE must make MP Johan Remkes e.o. recognize the reality of the lawcase against NL with the International Criminal 
Court. 

www.NVVE.nl

Rechtzaak tegen de Hoge Raad, Balkenende & 
co bij ICC heeft grote gevolgen rechtspositie 
NVVE en haar leden, zodra zij betrokken zijn 
bij zelfdoding van ouderen. 

NVVE geeft een petitie voor 'recht op hulp bij 
zelfdoding ouderen' aan parlementslid Johan 
Remkes. Niet beseffende dat zij daarmee een 
formele oorlogsmisdadiger en zijn parlementaire 
collega's steunt in zijn criminele werkwijze ... en 
haar persoonlijke rechtpositie nu criminaliseert:

• Tegen Remkes e.a. parlementsleden ligt 
een rechtzaak bij het ICC inzake 
'misdrijven tegen de menselijkheid'.

• De Hoge Raad werkt als terrorist = gooit 
dossiers van rechtzaken van burgers weg, 
zodra burgers een  zaak moeten voeren 
tegen parlementsleden wegens 'misdrijven 
tegen de menselijkheid'. 

• Burgers mogen zich van de HR dus niet 
verdedigen tegen politici die regelen 'dat 
lokale besturen fundamentele 
mensenrechten weigeren toe te passen = 
doelgericht individuen rechtenloos maken, 
folteren & doden'.

• Burgers moeten zich van de HR dus door 
lokale ambtenaren & politici laten folteren 
& doden. 

• Sinds 1 mei 2007 negeren alle politieke 
partijen dit juridisch feit.

• Volgens het Folterverdrag mag dit niet! 
Artikel 1 geeft aan wat foltering is. 
Artikelen 2 en 3 geven aan dat een mens 
niet  mag samenwerken met een ander 
mens dat zich schuldig maakt aan 
'misdrijven tegen de menselijkheid'. Het 
beroep  van personen die  zich schuldig 
maken aan foltering is irrelevant.  

• Het ICC is nu dus ook schuldig aan 
foltering, omdat zij weigert het NL-volk te 
informeren over de rechtzaak tegen NL en 
de gevolgen hiervan voor burgers. 

 www.NVVE.nl

Lawcase  against Dutch supreme court, 
Balkenende & co within ICC, has GIGA-
consequences for the legal position of NVVE 
and her members, from the second they are 
involved in suïcide of the elderly.  

NVVE hands over a petition for 'right for assistance 
suïcide elderly' to MP Johan Remkes. Not aware of 
the fact that they support a formal warcriminal and 
the criminal methods of his colleague's in 
parliament... Not aware of the fact that NVVE 
incriminates itself by doing so...

• There's a lawcase with ICC  in case of 'crimes 
against humanity' against Remkes and other 
MPs.

• DSC works like a terrorist = throws away files of 
civilians who need to start a lawcase against MPs 
in case of 'crimes against humanity' for self-
protection.

• Thus: According the DSC  are civilians not 
permitted to defend themselves against 
politicians 'who organize that local governments 
refuse to implement human rights = purposeful 
make individuals lawless, torture & kill them'.

• According to the DSC are civilians obliged to 
have themselves tortured & killed by local civil 
servants & politicians.

• Since 1 may 2007 all political parties ignore this 
legal fact. 

• According the treaty against Torture & cruelties, 
this is forbidden! Article 1 describes what torture 
is. Articles 2 and 3  describe that a human being 
may not be coöperative to another human being 
who is conducting 'crimes against humanity'. The 
profession of these persons guilty of torture is 
irrelevant. 

• So, ICC is also guilty of torture, because they 
refuse to inform the NL-people about the 
lawcase against NL and the consequences of this 
for civilians. 
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NVVE & ICC 

Laten wij stellen dat Balkenende & co een wet 
maken die 'hulp bij zelfdoding ouderen' 
erkent, zolang de ouderen aan bepaalde 
voorwaarden voldoen.     Schriftelijke 
verklaring + dokters-recept + vastleggen 
gegevens en handelswijze van persoon die 
hulp verleent.

Zolang ouderen ook inderdaad netjes volgens plan 
sterven, zullen er weinig juridische problemen zijn 
zodra aan alle voorwaarden is voldaan.

Maar wat gebeurt er als er geen erkende 
schriftelijke verklaring is, er geen video-
opnamen zijn? Het dokters-recept ontbreekt 
of ouderen niet doodgaan, maar gehandicapt 
raken?   

Dan komen Politie, Inspectie van Volksgezondheid 
& OM in actie; er is dan sprake van 'dood onder 
verdachte omstandigheden'. 

Vanaf dit moment heeft NVVE en het lid dat 
actief betrokken is bij 'hulp bij zelfdoding' 
plotseling geen mensenrechten meer!  Er 
ontstaat een smerig politiek machtspel tussen 
parlement & burgers in de media. Doel: 
parlementsleden vrijpleiten van elke deelname aan 
'moord'. Ook lokale overheid/ambtenaren zullen 
zich aansluiten bij de parlementsleden om hun 
persoonlijke deelname aan 'moord' uit te sluiten. 

Plotseling zullen er dossiers verschijnen of juist 
documenten uit dossiers verdwijnen. 

NVVE heeft immers samen met 
parlementsleden tegen wie een rechtzaak bij 
het ICC ligt wegens 'foltering' een wet 
geschreven – die formeel ongeldig is -.  

Alle wetten & documenten opgesteld & 
getekend door Balkenende & co sinds 1 mei 
2007, zijn vernietigbaar! 

Parlementsleden willen geen verantwoordelijkheid 
dragen voor hun betrokkenheid bij het doden van 
burgers.  Dagelijks folteren & doden zij heel wat 
mensen, maar zolang de media dit niet bewijst aan 
het volk, zullen zij dit blijven ontkennen.

Zolang het ICC het NL-volk dwingt zich te laten 
vernietigen voelen parlementsleden zich sterk.

Dit parlementaire- machtsgevoel wordt aangetast 
zodra plotseling blijkt dat 'hulp bij zelfdoding' kan 
falen en  ook een juridisch pijnlijke kant kan 
hebben. 

Dan staat ineens de betrouwbaarheid van 
parlement, lokale overheid , wet & rechterlijke 
macht ter discussie. 

Dan zal het lokale bestuur dat worden 
geconfronteerd met een zaak die zij niet willen 
behandelen, omdat ook zij niet verdacht willen 
worden van 'medeplichtigheid aan moord'. 

NVVE & ICC 

Lets say  that Balkenende & co make a law 
that  recognizes 'aid for suïcide elderly', 
under specific conditions.  Written statement 
+ docters' prescription + recording records 
and methods of the person who gives aid.

 As long as elderly die as planned, there will be few 
legal problems when the conditions are conducted. 

But what happens when there is NO offcial 
written statement, or NO video-record? The 
docters'prescription is missing,  the elderly 
don't die and become disabled? 

Than Police, Healthcare-inspection & Prosecutors 
will come in action; there is a case of 'death under 
suspisious circumstances'. 

From that moment on NVVE and the member 
that is involved for active 'aid for suïcide 
elderly' have suddenly No human rights 
anymore!
There will be a dirty political powergame between 
parliament & civilians in the media. Target: to set 
MPs free of any involvement of 'murder'.  
Local government/ civil servants will adjust 
themselves to those  MPs in order to enclose their 
involvement in 'murder' too.    
Suddenly, files will pop up... or documents from 
files will disappear.

After all, NVVE has written this law together 
with MPs against who is an ICC-lawcase 'in 
case of torture' – an official invalid law -.

All laws &  documents written & signed by 
Balkenende & co since 1 may 2007, can be 
overruled in courtroom!

MPs do not wish to have any responsibility in 
connection with the involvement of murder on 
civilians.     They torture & kill many people on a 
daily basis, but as long as the media refuses to 
prove this to the people, they will stay in denial.

As long als ICC forces the NL-people to have 
themselves destroyed    MPs feel confident. 

This parliamentary-sence of power – will be 
affected when suddenly becomes clear that 'aid for 
suïcide elderly' can fail and can also have painful 
legal consequences. 

Than suddenly, the trustworthiness of parliament, 
local government, law & legal system is at stake. 

Than the local government will be confronted with 
cases they prefer not to handle, because they don't 
want to be accussed of being 'accessory to 
murder'.



Er ontstaan:  tunnelvisie, machtsmisbruik, 
doofpot-cultuur...   Burgers die tenonrechte in 
de cel gezet wegens 'verdacht van moord'. 
Geen advocaat zal deze zaak echt willen 
behandelen!

Rechter veroordeelt 'hulpverlener zelfdoding 
bij ouderen' wegens doodslag of moord.

Na jaren procederen, moet het dossier toch 
een keer naar de Hoge Raad.

HR moet vasstellen 'of de wet juist gebruikt is'.
HR weet dat deze wet is gemaakt door 'formele 
oorlogsmisdadigers'die al in 2007 in de gevangenis 
van het ICC hadden moeten zitten'. 
Dit zal de HR met grote waarschijnlijkheid 
negeren!

Maar wat gebeurt er als de HR bepaalt 'dat 
het vonnis doodslag of moord' terecht is?

Dan hebben wij opnieuw grote maatschappelijke 
ontrust. Ditmaal zal de rechtpositie van burgers 
nog meer verzwakken.
Balkenende & co worden nu al  gechanteerd door 
buitenlandse parlementen omdat het ICC werkt als 
Hitlerrechtbank. 
NL staat in het buitenland bekent als 'euthanasie-
graag land & oorlogsmaker'.
Omdat het NL-parlement planeet Aarde wil doen 
geloven 'dat NL een rechtstaat is', moet de 
onschuldige burger hiervoor lijden. 
Om politieke redenen zal de vriendjespolitiek 
tussen parlement & HR intensiveren.
Een burger die dus tenonrechte in de cel zit voor 
'hulp bij zelfdoding', moet op bevel van parlement 
blijven zitten. HR zal dit verzoek uitvoeren 'om 
imago van NL te beschermen'. 

NVVE wordt geconfronteerd moet politici & 
ambtenaren die burgers zullen misbruiken als 
dekmantel voor hun persoonlijke folter – & 
moordpraktijken.    
En geen advocaat die zin heeft in dit soort 
rechtzaken...

Dan komt NVVE op het juridische platform 
waarop ik nu  leef 

• geen fundamentele mensenrechten
• geen mogelijkheden meer om zaken te 

regelen
• noodgedwongen rechtzaken tegen politici 

starten bij de HR – zoals ik gedaan heb -
.....en ontdekken dat de HR 'dossiers van 
burgers weggooit omdat zij geen zin 
hebben in rechtzaken tegen dictatuur NL... 
tegen parlementsleden...'.  

 
NVVE kan dan alleen nog een rechtzaak 
starten bij het ICC 'wegens misdrijven tegen 
de menselijkheid' 
= NVVE heeft 'wet samen met  officiele 
oorlogsmisdadigers geschreven'
= NVVE is dus 'rechtenloos'...volgens ICC.... 

There will be:  a tunnelvision,  misuse of 
power, a cover-up culture...    Civilians will be 
put in prison unlawfully 'under suspision of 
murder'. No lawyer who wants to take charge in 
this case!

Judges will put the 'aid-worker for suïcide 
elderly' in prison for manslaugther or 
murder'.

After years in courtroom, this file has to be 
handled by DSC, one day.
DSC must decide on the question: 'Is the law 
implemented correctly'. DSC knows that this law is 
made by 'official warcriminals who should have 
been in ICC-prison in 2007'.  Its likely, that DSC 
will ignore this!

But what happens when DSC states 'that the 
degree is indeed manslaughter or murder'?
 
Again,  we will have severe disturbances in the 
community. This time it will weaken the legal 
position of civilians even more.
Balkenende & co are already blackmailed by 
foreign parliaments because ICC works like a 
Hitlercourt.
NL is famous for its 'euthanasia-games & being a 
warmaker'. 
Because the NL-parliament want planet Earth to 
believe 'that NL is a state of law' innocent civilians 
must suffer for it.
For political reasons the favourism between DSC & 
parliament will intensify. 
A civilians will be put in prison unlawfully for 'aid 
for suïcide elderly', on command of the parliament. 
DSC will obey 'in order to protect the image of NL'. 

NVVE is being confronted with politicians 
who misuse civilians as a cover for their 
personal torture- & murderpractices.
And no lawyer who wants to take up these cases ...

Than NVVE arrives on the legal-platform I 
residence on at the moment....

• no fundamental human rights
• no possibilities to take care of businesses
• enforced lawcases against MPs with the 

DSC – like I have done - ....only to 
discover that DSC  'throws away files of 
civilians because they are not in the mood 
to proceed in lawcases against dictatorship 
NL... against MPs...'. 

Than the only thing left to do for NVVE is to 
start a lawcase with ICC in case of'crimes 
against humanity'
= NVVE has 'writtten the law together with 
formal warcriminals'
=NVVE is 'lawless'...according ICC...

 Desiree Stokkel

 
NIET LIEGEN over ICC-zaak tegen NL! 


