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NVVE mag geen wet schrijven samen met parlementsleden  Balkenende & co, nu er een rechtzaak  tegen 
NL / deze parlementsleden ligt bij het Internationaal Strafhof.

NVVE may not make a law together with MPs Balkenende & co, now there is a lawcase against NL/these 
MPs with the International Criminal Court.

NVVE – www.nvve.nl - 

Ik heb per email & open brief op 
www.nlfschool.com  uitgelegd dat NVVE door 
het Internationaal Strafhof in juridische 
problemen is gebracht.

• Sinds 1 mei 2007 ligt er een rechtzaak 
tegen parlementsleden Balkenende, 
Remkes en vele andere bij het 
Internationaal Strafhof.

• ICC weigert het NL-volk de waarheid te 
vertellen. Balkenende & co hadden in 2007 
al uit het parlement verwijderd moeten 
worden op instructie van ICC. Dit is niet 
gebeurd! 

• ICC weigert mijn rechtzaak af te handelen 
= ik word voor onbepaalde tijd genegeerd. 

• Dit is foltering van mijn gezin en NL-ers 
door het ICC. 

• ICC verslechtert de rechtspositie van NL-
ers sterk, nu het volk niet weet dat zij 
zaken doen met criminele 
parlementsleden.  Elke deal tussen burger 
& parlementsleden Balkenende & co – 
afgesloten sinds 1 mei 2007 – kan in de 
rechtzaal door een rechter worden 
vernietigd. Dit maakt de rechtpositie van 
NL-ers & NL op Aarde uitermate zwak. 

Op bijgeleverde Cd staan mijn websites.
Ik zal hier niet alles herhalen wat voor NVVE van 
belang is;  u mag elk document kiezen dat u nodig 
heeft bij  een eventuele rechtzaak in NL  inzake 
'burgers die hulp verlenen bij zelfdoding ouderen'. 

Instructies voor NVVE!
• Schrijf het ICC een brief waarin u 

helderheid eist over de gang van zaken 
rond de rechtzaak tegen NL.

• Stel dat het ICC burgers dwingt wetten te 
maken met parlementsleden tegen wie een 
rechtzaak ligt bij ICC.

• NVVE is gedwongen zaken te doen met 
Johan Remkes e.a.

• Stel dat deze wetten door rechters kunnen 
worden vernietigd, doordat het ICC de 

NVVE – www.nvve.nl - 

 I have informed NVVE per email & open letter 
on www.nlfschool.comon the fact  that the 
International Criminal Court Causes  legal 
problems for NL-ers.

• Since 1 may 2007 there is a lawcase 
aganst MPs Balkenende, Remkes and many 
others with the International Criminal 
Court.

• ICC refuses to inform the NL-people . 
Balkenende & co should have been 
removed from parliament in 2007 on 
instruction of ICC. This did not take place!

• ICC refuses to close my case = I am being 
ignored for indefinite times.

• This is torture to my family and the NL-
people, by ICC.

• ICC weakens the legal position of NL-ers, 
now the people are not aware of the fact 
that they do business with criminal MPs. 
Each deal between civilians & MPs 
Balkenende & co – closed since 1 may 
2007 - can be overruled by a judge in 
courtroom. This causes an extremely weak 
legal position for NL-ers & NL on Earth.

On the added Cd are my websites.
I shall not repeat everything thats important for 
NVVE; you may chose any document you need for 
a possible lawcase in NL in case of 'civilians who 
give aid to elderly during suïcide'. 

Instructions for NVVE!
• Write ICC a letter in which you demand a 

full explanation on the procedings in the 
case against NL.

• Make clear that ICC forces civilians to make 
laws together with MPs against who is an 
ICC-lawcase.

• NVVE is forced to do business with Johan 
Remkes and others.

• Make clear that judges can overrule these 
laws, now ICC refuses to close the lawcase 
against Balkenende & co.
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rechtzaak weigert af te handelen.
• Stel dat parlementsleden de ICC-rechtzaak 

verzwijgen voor het volk, wat hen de 
mogelijkheid geeft om criminaliteit in het 
leven van de individuele burgers te 
intensiveren... zonder dat de burger zich 
hiertegen kan verdedigen in de rechtzaal. 

• Stel dat het risico bestaat dat burgers die 
'hulp verlenen bij zelfdoding – op grond 
van een nieuwe wet die dit toestaat – toch 
wegens moord kunnen worden 
veroordeeld, zodra criminele 
parlementsleden & HR dit willen'. 
De ICC-rechtzaak tegen NL is immers een 
rechtsfeit omdat de Hoge Raad werkt als 
terrorist.

Dit zijn enkele voorbeelden.

NVVE moet nuchterder worden!
Ik weet dat NVVE-ers nuchtere mensen zijn die 
noodgedwongen op de grens balanceren tussen 
leven, dood & criminaliteit, omdat er in NL nieuwe 
wetten moeten komen die een menswaardig 
sterven mogelijk maken. 
Evolutie!

Maar als NVVE de ICC-rechtzaak negeert komen er 
onnodig onschuldige burgers in de gevangenis 
terecht voor 'moord/hulp bij zelfdoding ouderen' 
omdat politici & HR  dit nodig hebben voor hun 
imago. 

Bovendien weigert de media de juridische waarheid 
aan het volk te vertellen; dit zal voor NVVE-ers de 
juridische hel nog zwaarder maken. 

NVVE-ers krijgen juridische zelfbeschermingsmacht 
door de harde & moeilijke juridische  waarheid 
direct op tafel te leggen/ op de website te 
publiceren.

 
ICC, 
Sluit mijn rechtzaak af. U heeft niet het recht 
mij of het NL-volk te folteren/ ons te laten 
folteren door politici & media.

• Make clear that MPs hide the ICC-case for 
the people, what gives them the 
opportunity to intensify crime in the lives of 
individual civilians.... in a way the people 
can't defend themselves in courtroom 
anymore.

• Make clear that there is an increased risk 
that civilians 'who give aid to elderly during 
suïcide' – based on a new law that permits 
this type of aid – still can be put in prison 
for murder, as soon as criminal MPs want 
this'. 
The ICC-case against NL is a legal fact 
after all, because the Dutch supreme court 
operates like a terrorist.

These are only a few examples. 

NVVE must become more 'down to Earth'. 
I know that NVVE-ers are 'down-to-Earth-people' 
balancing in case of emergency between life, death 
& crime, because NL needs new laws that make it 
possible for people to die with dignity. 
Evolution!

But when NVVE ignores the ICC-case there will be 
innocent civilians put in prison for 'murder/aid 
during suïcide elderly'   because politicians & DSC 
need this for their image.

On top of this,  the media refuses to tell the people 
the truth about this legal situation; this will 
intensify the legal hel for NVVE-ers.

NVVE-ers will gain legal self-protection-power 
when they put the hard & diffiuclt legal facts on the 
table/ publish them on the website. 

 
ICC, 
Close my lawcase. You do not have the right 
to torture me or the NL-people/ to have us 
tortured by politicians & media. 

Desiree Stokkel

 
 


