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ICC,  Procesutor Fatou Bensouda,  President Sang Hyun 
Song
Postbus 19519, 2500 CM Den Haag,    OTP-CR-407/07

Ministerie Veiligheid en Justitie, Dhr Ivo Opstelten
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Bestuur BureauJeugdzorg, Dr. L.B.J.Schmitz – AMK-
Ripperdastraat 13a, 2011 KG Haarlem

Ronald Algra
Kennemergaard 22
2061 XZ Bloemendaal

Aanklacht tegen Bestuurder dr.L.B.J Schmitz, Bureau Jeugdzorg – AMK-  bij het InternationaalStrafhof, 

dossier OTP, wegen sfolteren van mijn gezin.

Aanklager & President ICC,  BureauJeugdzorg – AMK – mw. DR. L.B.J.Schmitz,

Ik start vandaag een officiële aanklacht tegen het Bestuur BureauJeugdzorg – 

ripperdastraat13 a, 2011 KG Haarlem, bij naam van mw. DR. L.B.J.Schmitz.

Ik acht onder haar leiding het AMK & Jeugdzorg schuldig aan het folteren van mijn gezin.

Geldende verdragsartikelen folterverdrag:
DEEL I

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.

Artikel 4

1. Iedere Staat die Partij is, draagt er voor zorg dat alle vormen van foltering strafbaar zijn krachtens zijn 
strafrecht. Hetzelfde geldt voor poging tot foltering en voor handelingen van personen die medeplichtigheid of 
deelneming aan foltering opleveren.

2. Iedere Staat die Partij is, stelt deze delicten strafbaar met passende straffen, waarbij rekening wordt gehouden 
met de ernstige aard ervan.



Artikel 5

1. Iedere Staat die Partij is, neemt de eventueel noodzakelijke maatregelen tot vestiging van zijn rechtsmacht ten 
aanzien van de in artikel 4 bedoelde delicten, en wel in de volgende gevallen:

(a) wanneer de delicten worden gepleegd binnen een grondgebied onder zijn rechtsmacht of aan boord van een 
schip of luchtvaartuig dat in die Staat is geregistreerd;

(b) wanneer de verdachte onderdaan van die Staat is;
(c) wanneer het slachtoffer onderdaan van die Staat is, indien die Staat zulks passend acht.

2. Iedere Staat die Partij is, neemt tevens de eventueel noodzakelijke maatregelen tot vestiging van zijn 
rechtsmacht ten aanzien van zodanige delicten in de gevallen waarin de verdachte zich bevindt binnen een 
onder zijn rechtsmacht vallend grondgebied en deze Staat hem niet ingevolge artikel 8 uitlevert aan een van de 
in het eerste lid van dit artikel genoemde Staten.

3. Dit Verdrag sluit geen enkele strafrechtelijke rechtsmacht uit die wordt uitgeoefend overeenkomstig het nationale
recht.

12September2013 stuur AMK- BureauJeugdzorg mij een brief waaruit blijkt dat een persoon 

of instantie melding heeft gemaakt van Kindermishandeling in mijn gezin.

De brieven 52794 afkomstig van BureauJeugdzorg – AMK -, gericht aan mij en aan mijn kinderen  zijn 
crimineel geschreven. Zie bijgevoegde kopieën + cd van dossier rechtzaak tegen NL bij ICC .

Op grond van het folterverdrag mag BureauJeugdzorg – AMK –  mw. DR. L.B.J.Schmitz, niet 
samenwerken met personen die mijn gezin folteren en trachten te vermoorden. 
Voordat mw. DR. L.B.J.Schmitz mijn gezin verdenkt van kindermishandeling heeft zij de wettelijke 
plicht te onderzoeken of zij wel / niet samenwerkt met personen die zich als criminelen in mijn gezin 
gedragen. Dit verzuimt zij.

Uit de brieven  blijkt die er 'iemand' is die melding heeft gemaakt van kindermishandeling.
Die persoon eist een onderzoek.
Het is voor mij onbekend wie die persoon of instantie is.

• Is het één van de gedaagden in mijn rechtzaak tegen NL bij het ICC?
• Is het een criminele ambtenaar die zich bezig houdt met mijn dossier, maar weigert juridisch 

juist te handelen?
• Is het Minister Ivo Opstelten van het MinVenJ persoonlijk, omdat hij zich schuldig maakt aan 

folteren en poging tot moord op mijn gezin? 
• Is het een andere politicus, die weet dat ik een rechtzaak ben gestart bij het Internationaal 

Strafhof in mei 2007... tegen NL-rechterlijke macht & NL-advocatenorde, NL-politci, NL-
ambtenaren en NL-politie Kennemerland?

• Is het een wraakactie van een buitenlandse politicus?
• Of komt de melding van Alqaida, nu ik via het ICC en ambassades bekend ben in Syrie en 

andere oorlogsgebieden?
 

Kortom: BureauJeugdzorg – AMK- mw. DR. L.B.J.Schmitz weigeren in de brieven te melden wie mijn 
gezin beschuldigt van kindermishandeling.

Gezien het feit dat de Inspectie Jeugdzorg bekend is met de rechtzaak die ik tegen NL ben 

gestart bij het ICC, sinds 22mei2007, ga ik er vanuit dat BureauJeugdzorg – AMK –  mw. DR. 

L.B.J.Schmitz doebewust samenwerkt  met een voor mij onbekend persoon aan het folteren 

van mijn gezin.

ICC heeft in 2007 al een brief van mij gekregen ivm kindermishandeling door gemeente-ambtenaren 
Bloemendaal.

Inspectie Gezondheidszorg heeft van mij op 14sept2009 een klacht ontvangen over de 

werkwijze van het AMK. Zie bijgevoegde email.

Het AMK discrimineert naar maatschappelijke status bij het in behandeling nemen van een melding van
kindermishandeling.
Een burger mag geen melding maken van kindermishandeling door burgemeesters, wethouders, 
(rijks)ambtenaren, politie-agenten, advocaten & rechters.



AMK gaat er vanuit dat deze personen boven de wet zijn, omdat AMK samenwerkt met 
bovengenoemden aan het onderzoeken van meldingen van kindermishandeling door andere personen 
in andere beroepen.

BureauJeugdzorg – AMK – mw. DR. L.B.J.Schmitz werkt met oncontroleerbare 

'hulpverleners'.

U leest dat ik word uitgenodigd voor een gesprek bij Jeugdzorg.

De naam van de hulpverlener wordt niet gegeven in die brieven.
Het is dus onduidelijk of ik word uitgenodigd door een 'hulpverlener' met een professionele opleiding of 
door een ongeschoolde persoon.
Professionele erkende hulpverleners hebben een BIG-registratienummer en staan geregistreerd in een 
openbaar register.

Omdat ik niet mag weten 'wie zich met mijn dossier bezig houdt', kan ik niet controleren of deze 
personen een BIG-registratienummer hebben.
Ook kan ik niet controleren of deze personen door de Inspectie Gezondheidszorg zijn berispt of zelfs uit
hun functie zijn gezet.

In brieven  staat ook 'dat er onderzoek zal worden verricht als wij geen gehoor geven aan de

uitnodiging voor een gesprek”.

Nu de Inspectie Jeugdzorg & Inspectie Gezondheidszorg weten dat mijn gezin al ruim 10 jaar wordt 
mishandeld door minsiters, parlementsleden, burgemeesters, politie-agenten, (rijks)ambtenaren, 
advocaten & rechters, is het voor BureauJeugdzorg onmogelijk 'een onderzoek te verrichten'.

Ook BureauJeugdzorg moet nu weten 'dat ik geen fundamentele mensenrechten meer heb'. Ik ben  
1ste vrouw ben die tegen NL een ICC-rechtzaak is gestart wegens schending van alle mensenrechten in
mijn gezin door bovengenoemden.

Kortom: BureauJeugdzorg- AMK – mw. DR. L.B.J.Schmitz werkt doelbewust samen met personen aan
het folteren van mijn gezin.

Strafeis tegen mw. DR. L.B.J.Schmitz bij ICC 

• 100 euro schadevergoeding per maand voor mijzelf, mijn dochter en mijn zoon. Berekend 
vanaf 12september2013 tot aan de dag dat de ICCrechtzaak wordt afgesloten met een 
schikking & schadevergoeding of gerechtelijk strafvonnis via het ICC of MinVenJ of andere 
Ministeries. 

• 240 uur taakstraf.

Minister Ivo Opstelten, MinVenJ,

Ik weet niet wie melding heeft gemaakt van kindermishandeling.
Om nog meer geldverspilling in de bureaucratie te voorkomen wil ik dat u de ICC-rechtzaak afhandelt 
met een schikking & schadevergoeding. 

Bijgevoegd het dossier op CD.

Met Groet, 

DesireeStokkel


