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Advocaat Geert-Jan Knoops                       
Concertgebouwplein 25, 1071 LM Amsterdam

Betreft: 
Schikking & schadevergoeding ter afronding rechtzaak tegen NL-politici & co bij Internationaal Strafhof 

______________________________________________________

Advocaat Geert-Jan Knoops,

De rechtzaak die ik tegen NL bij het ICC ben gestart eindigt in een totale slachtpartij van 
burgers in NL & Buitenland. U kent mijn dossier gepubliceerd op mijn websites.

Op 22aug2012 heeft ICC bewezen in een brief aan mij dat zij weigeren het Statuut van 
Rome toe te passen bij het onderzoeken van dossier en uitvoeren van gerechtelijke 
procedures. Mijn klacht hierover bij de President van het ICC – 1sept2012 – negeert het ICC.

Sinds 22aug2012 heb ik Rechtspraak.nl, OM, Politie, Ministeries, Politiek partijen gemaild.
Zij hebben mij allen genegeerd.

Plotseling nodigt de Rijksrecherche mij uit voor een vaag verhoor op Politiebureau Haarlem 
op 28febr2013; 'belediging gepleegd op of omstreeks 6juli2012'.

De Rijksrecherche houdt zich bezig met zo'n onbenullige vorm van criminaliteit?
Op grond waarvan?
Ik word in de val gelokt: MinVenJ Ivo Opstelten – College Procureurs-Generaal – Recherche 
hebben kennelijk het plan mij te folteren en laten verdwijnen. Met mijn kinderen houden zij 
geen rekening.  Zij hebben het dossier nooit bestudeerd. Recherche mag mij helemaal niet 
verhoren nu er bij het ICC een rechtzaak ligt tegen de Politie.   Bijgevoegd: 
1 brief aan Gemeente Bloemendaal, Politie, FBI, ICC.
1Brief aan MinVenJ IvoOpstelten, MinBZK RonaldPlasterk, FBI, ICC.

U heeft mij ruim 6 jaar laten aanploeteren buiten & binnen het ICC.
Hieraan moet nu een einde komen. U assisteert nu ICC en NL-politici in uitvoeren van 
oorlogsmisdaden op mijn lichaam en dat van andere burgers.

Ik wil dat u voor mij bij het MinBZK RonaldPlasterk een Schikking & 
Schadevergoeding ter afsluiting van de ICC-rechtzaak tegen NL regelt.
5 Miljoen euro – belastingvrij –. 'Een koopje', omdat de NL-economie voor 
miljarden wordt afgebroken door de corrupte lobby- & chantagepraktijken van 
politici & bedrijven op het Lobby-platform van het ICC.

Ik denk dat ik op NR .1 van de 'Dodenlijst van MinVenJ, MinBZK en MinAZ sta', en dat er een 
burgeroorlog in NL komt door de werkwijze van het ICC.
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