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Adviesorganen overheid geven Internationaal strafhof vrijheid om oorlog in NL aan te maken.

Advisoryboards of government give ICC freedom to build war in NL.

Coen Teulings & Saskia Stuiveling,

Per email heb ik de afgelopen jaren helder 
gemaakt dat er sinds 1 mei 2007 een rechtzaak 
tegen de HR, Balkenende & co, Politie 
Kennemerland en gemeente Bloemendaal ligt bij 
het Internationaal Strafhof. 

De reactie van AVOs is altijd 'wij hebben geen 
bevoegdheid om ons met deze zaak bezig te 
houden'. 

Tijden zijn veranderd!
Het Internationaal Strafhof blijkt een 
Hitlerrechtbank te zijn die door de VN – Ban Ki 
Moon wordt gesteund in criminaliteit -.
Hiervan maakt de USA misbruik, wat Al Qaida wel 
goed uitkomt. 

Lees dossier & overige documenten op 
www.desireestokkel.nl 

CPB & Rekenkamer mogen volgens onze 
Grondwet + Wetboek van Strafrecht; titel 
Ambtsmisdrijven en het Folterverdrag de 
Hoge Raad, het parlement Balkenende en het 
Internationaal Strafhof niet de vrijheid geven 
terrorisme & oorlog aan te maken in NL. 

• Elke ambtenaar heeft een individuele 
verantwoordelijkheid t.a.v. het anticiperen 
op terrorisme & oorlog.

De NL-economie staat er veel slechter voor 
dan AVOs erkennen; het volk weet dit niet 
dankzij  officiele berichtgeving van de 
overheid.  Burgers die mijn websites lezen 
weten dit wel, evenals kwaadwillenden.

Toen ik in 2006 mijn dossier op het Web 
publiceerde, was dit om te voorkomen dat ik zou 
worden gedood door lokale ambtenaren – die het 
gezag van de rechter niet erkennen -. 
In 2007 ben ik hiervoor door de politie in mijn 
eigen huis psychisch mishandeld, in opdracht van 
voormalig burgemeester Wim de Gelder.  

 Coen Teulings & Saskia Stuiveling,

Over the past years I have informed you by email 
on the lawcase against the Dutch supreme court, 
Balkenende & co , Police Kennemerland & 
municipal Bloemendaal with the International 
Criminal Court – since1 may 2007-.  

In respons AOGs always state:'We don't have the 
authority to intervene in your case'. 

Times have changed!
ICC appears to be a Hitler-court – supported in 
crime by UN Ban Ki Moon -. USA misuses this 
situation, Al Qaida works with it.

Read file & extra documents on 
www.desireestokkel.nl

CPB & Rekenkamer are forbidden by our 
Constitiution + Criminal law; title Misconduct 
and the Torture-treaty to give the Dutch 
supreme court + parliament Balkenende and 
ICC the freedom to build terrorisme & war in 
NL.

• Every civil servant has the individual 
responsibility to anticipate on the outbreak 
of terrorism & war. 

 
The NL-economy is falling apart much faster 
than AGOs recognize; the people are not 
informed by official goverment statements. 
Civilians who read my sites are educated, so 
are the evil-persons.

When I published my file on the web in 2006, it 
was to prevent that local civil servants – who 
refuse to acknowledge the authority of the judge - 
would kill me.
In 2007 I have been mentally tortured by police-
officers in my home, on command of the former 
Mayor Wim de Gelder.
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De Hoge Raad werkt als een terrorist 
• Zij gooien dossiers van burgers die 

rechtzaken willen starten tegen de 
dictatuur NL ongelezen weg, omdat de HR 
geen zin heeft in dit soort rechtzaken tegen 
parlementsleden.

• HR maakt dus willens & wetens terrorisme 
aan in NL.

• ICC heeft mijn rechtzaak tegen Balkenende 
geaccepteerd om deze reden.

Het ICC is niet van plan om te gaan werken 
als eerlijke rechtbank!
Het ICC negeert mij al bijna 3 jaar. 
In november 2007 heb ik een ontvangstbevestiging 
gekregen van het ICC; daarna negeren zij mij 
ondanks brieven van buitenlandse regeringen  die 
mijn rechtzaak erkennen. 

• Balkenende & Verhagen worden al 3 jaar 
gechanteerd door Azië, Verenigde 
emiraten, Afrika..., USA... , Rusland en elk 
land dat slim genoeg is om mijn websites 
te lezen...

• Burgemeester Aboutaleb in Rotterdam is 
een groot gevaar naast  de haven directeur 
Hans Smit, omdat Aboutaleb al in de cel 
van het ICC had moeten zitten.  Smit heeft 
opgetreden als formateur van het nieuwe 
college van Rotterdan na de 
Gemeenteraadsverkiezingen. 
De Chinezen en Arabieren lachen zich rot!
Breekt de hel los in de haven van 
Rotterdam, timmeren zij deze plaats 
volledig dicht..., simpelweg omdat zij niet 
van plan zijn hun handels-miljoenen in de 
Noordzee te laten stromen... 
Van mij mogen ze!

Maar..., het betekent ook dat de economie 
van NL continue gechanteerd wordt...en dat 
NL-organisaties hun vakkennis & 
machtspositie zien slinken op de 
internationale markt. 
Hierin komt geen verandering zolang het ICC vrij is 
om te liegen over alles wat je kan bedenken! 

Wat wil ik?
Ik wil dat CPB & Rekenkamer even het 
Folterverdrag lezen en erkennen dat 
'individuen niet mogen meewerken aan de 
werkwijze van een dictatoren-parlement'.

Ik wil dus dat jullie de rechtzaak tegen NL bij het 
ICC formeel erkennen, om zodoende mijn leven te 
redden en het ICC te dwingen te gaan werken als 
eerlijke rechtbank. Als een rechtbank met 
procedures,  bij voorbeeld....
Om de NL-economie te verschermen, terwijl 
dictatoren-politici uitsluitend bezig zijn met one-
liners in de media, gericht op de verkiezingen.
Om de media te dwingen de waarheid aan het volk 
te vertellen.   Joop van de Ende & John de Mol 

Dutch supreme court works like a terrorist
• They throw away files from civilians who 

want to start a lawcase against dictatorship 
NL, without reading them, because 'the 
DSC is not in the mood for lawcases 
against MPs in case of dictatorship'.

• DSC builds terrorism & war, knowingly.  
• ICC has accepted my lawcase against 

Balkenende for this reason.

ICC has no plans to operate like a fair court of 
law!
ICC ignores me for almost 3 years now.
In november 2007 they gave me an letter of 
receipt; afterwards they ignored me despite letters 
I reveiced from  foreign governments who do 
recognize my ICC-case against Balkenende. 

• Balkenende & Verhagen are being 
blackmailed by Asia, Arabic states, 
Africa..., USA..., Russia and every other 
nation smart enough to read my sites, for 3 
years now.

• Mayor Aboutaleb of Rotterdam is a danger 
next to Mainport manager Hans Smit, 
because Aboutaleb should have been in 
ICC-prison.  Smit was the person charged 
with forming the new Council-college of 
Rotterdam after the Council-elections.
Chinese & Arabs can't stop laughing!
Will hel break out they will close down 
Rotterdam mainport completely...simply 
because they have no intention to let their 
trade-millions flow into the North-sea....
Its fine with me! 

But... it also implies that the NL-economy is 
being blackmailed contiously...and the NL-
organisations have to fightharder for 
recognition of skills & power on the 
international market.
This will not change for the better as long as ICC is 
free to lie about everything one can think of. 

What do I want?
I want CPB & Rekenkamer to read the 
Torture-treaty and to recognise 'that 
individuals are forbidden by treaty to be 
coöperative with a dictator-parliament'.
 
Thus, I want you to recognise my ICC-case against 
NL  oficially, in order to save my live and make ICC 
work like a fair court of law. Like a court  with 
procedures, for example....
In order to protect our NL-economy, while dictator-
politicians produce exclusively one-liners in the 
media, aimed at the elections.

And in order to make the media to tell the truth to 
the people. Joop van de Ende & John de Mol have 
an extremely powerful position in the media, but 
they refuse to talk with me; though they know that 
they are on mys sites...and approve of it. 



hebben zeer veel macht in de media, maar zij 
weigeren met mij te praten; zij weten dat zij op 
mijn sites staan... en keuren dit ook goed.  Het feit 
dat deze 2 bouwers van de Hollandse media mij 
niet actief willen helpen om de waarheid aan het 
volk te leggen, betekent  'dat zij behoorlijk 
achterlijk zijn'.  Of zij hebben meer tijd nodig om 
te veranderen op psychologisch vlak.... Vooral John 
de Mol heb ik hard aangepakt, omdat hij mede-
eigenaar van RTL is.   RTLZ is dus één grote 
economische leugen!

NL heeft geen tijd voor deze leugens!
Er komt helemaal geen verbetering van onze 
economie komende jaren... nu het ICC dit land 
heeft opengesteld voor oorlog. 
En NCTB en andere terrorisme-bestrijders hierover 
liegen!

Ik wil dat CPB & Rekenkamer samen een 
rapport 'Waarheidsvinding Coalitie-akkoord 
2010' schrijven.

• CPB rekent de gevolgen van het komende 
Coalitie-akkoord door in juni /juli 2010.

• Rekenkamer heeft ontdekt dat er in 2009 
zo'n 37 miljard euro is verdwenen in de 
overheidsbureaucratie ...en dat niemand 
zin heeft om hiernaar te zoeken... 
Ook is er zo'n 44 miljard terechtgekomen 
op bankrekeningen waarvan niemand weet 
of dat de bedoeling was...óf niemand weet 
of gestelde doelen bereikt zijn met dat 
geld.

• Kortom: 81 miljard corruptie in 2009!
Jullie moeten nog duidelijker & bondiger 
schrijven, om burgers toegang te geven tot 
deze corrupte bureaucratie... en hen de 
mogelijkheid te geven de hel ongedaan te 
maken. 

Ik wil een nieuwe wet:
 'Wet publicatieplicht Belastingeld'.

• Elke organisatie die draait op belastinggeld 
moet wettelijk verplicht een website 
openen waarop de boekhouding wordt 
gepubliceerd, in de vorm van budgetten.

• Deze site moet 4 keer per jaar worden ge-
update ..en in de toekomst zelfs realtime 
functioneren.

• Een organisatie die minder dan 1 miljoen 
belastinggeld investeert, moet bedragen 
afronden op 1 euro in de kolommen.

• Organisaties die tussen de 1 – 10 miljoen 
belastinggeld gebruiken moeten bedragen 
afronden op 100 euro in de kolommen.

• Organisaties die meer dan 10 miljoen 
belastinggeld nodig heben, ronden af op 
1000 euro in de kolommen.

Concurrentie-problemen?   Neen,  dus!
NL zal corruptie moeten gaan omzetten in 
concurrentie!

The fact that these 2 builders of the NL-media 
refuse to help me out actively - so the people will 
learn the truth  - can be called 'retarded'.   
Or they need more time on the psycholoy-
platform... I have shaken John de Mol hard over 
the few past months, mainly because he is co-
owner of RTL-broadcaster.
So, RTLZ is one big economical lie!

NL doesn't have time for these lies!
There will be no improvement of our economy 
coming years...now ICC has opened this country 
for war.
And NCTB and other counter-terrorism-
organisations constantly lie about this sutuation!

I want CPB & Rekenkamer to write together 
a report 'Truthfinding Coalition-agreement 
2010'

• CPB will estimate the financial 
consequences of the Coalition-agreement 
in june/july 2010.

• Rekenkamer has discovered that 37 billion 
euro is lost in the bureaucracy in 2009... 
and nobody wants to search for it... 
Another 44 billion has arrived on 
bankaccounts, but nobody knows if its the 
correct bankaccount...or if  people invest 
the money for targets previously set... 
What are the achieved targets anyway!?

• Shortly: 81 billion corruption in 2009!
You must write reports even shorter & 
clearer, in order to give civilians access to 
the corruption in the bureaucracy... and to 
give them the possibility to undo this hel.

I want a new law:
'Law Publication-duty Taxmoney'. 

• Every organisation that operates thanks to 
taxmoney must have the legal obligation to 
open a website on which the bookkeeping 
it to be published, in budgets.

• This site must be upgrated 4 times a 
year...and must be a realtime publication 
in the future.

• An organisation that invests less than 1 
million taxmoney, must round off the 
amount of money on 1 euro in the table.

• An organisation that invests between 1 – 
10 million euro must round off on 100 euro 
in the table.

• Organisations the work with over 10 million 
taxmoney, must round off amounts of 
money in their budgets on 100 euro.

Competion-problems? Most certainly not!
NL will have to transform corruption into 
competition!

And another message about Spending-power 
calculations:'Money against poverty = 
deception of the public'.



 
Nog even dit, i.v.m. Koopkrachtberekeningen:
'Armoedebestrijding = volksverlakkerij'.

• Huishoudens die te arm zijn kunnen geen 
gebruik maken van de armoedebestrijding.

Bijvoorbeeld 'Extra Schoolkosten & Sociale 
activering'.

Een gezin dat niet meer dan 120 % van 
het minimumloon inkomen heeft per jaar , 
kan 300 euro per kind voor het Voortgezet 
onderwijs aan Bijzondere bijstand voor 
schoolkosten krijgen. 
Dit betreft: rekening van school á 150 euro 
+ sportkleding + schoolkamp + 
schrijfmaterialen..e.d. 
Als Wwb-gezin moet je dus in de zomer 
over 600 euro beschikken om deze kosten 
te kunnen betalen. Daarna moet je alle 
bonnetjes inleveren  bij de Sociale 
dienst...en als het goed gaat krijg je een 
maand later 600 euro terug. 

Sociale activering = 175 euro per persoon 
voor clubleven, bibliotheek ...enz....
Dit lijkt heel mooi, maar is het niet!
Een sport kost veel meer dan 175 euro per 
jaar = reiskosten + kosten van sociaal 
gedrag  gedurende het hele seizoen.
Heb je 2 kids moet je dus tijdens de zomer 
beschikken over 350 euro om de sociale 
activering te kunnen betalen. 
Heb je geluk krijg je dit in september/ 
oktober van de Sociale dient terug. 

Smerigheidje! 
Hoe kom je aan 1000 euro tijdens de 
zomervakantie, terwijl je al geen geld hebt 
voor serieuze zaken als 'fietsreparatie, 
koelkast, wasmachine, matrassen...en alle 
andere levenskosten'? (Wij eten voor 200 
euro per maand met 3 personen; 130 euro 
minder dan de Nibud aangeeft). 
Het is onmogelijk zoveel geld te sparen; ik 
kom tot 600 euro voor schoolkosten!

Sociale activering zit er dus vaak niet in. 
Ik heb wel 2 typecursussen voor mijn kids 
& 1 rekencursus voor mijn Citotoets-
dochter gekregen, met de mededeling:'u 
mag het geld eigenlijk niet gebruiken voor 
computer-cursussen'.
Ik mag ook geen geld dat over is bij het 
ene kind, gebruiken voor het andere kind. 

• Kortom: Je krijgt het geld niet omdat je te 
arm bent ...of je mag het niet gebruiken 
voor de zaken die je echt nodig hebt! 

Ik wil niet gefolterd & gedood worden door 
het ICC... en ik wil geen terrorisme & oorlog 
in NL.   Graag oplossing. 

• Housholds that are too poor can't use 
'money against poverty of the 
government'.
Example:'Extra schoolcosts & Social life'. 

A family that earns not more than 120% of 
the social minimum-income per year, can 
collect 300 euro per child for secundairy or 
highschool with the Social Services.
This concerns: bills for the school á 150 
euro + sportclothing + schoolcamp + 
stationary...etc...
A wellfare-family must save 600 euro 
before the summer in order to pay 600 
euro costs in advange. Once payed you 
must hand over the receipts to Social 
Services... and when things go well you will 
get payed 600 eoro back after 1,5  month.

Social life = Social Services give 175 euro 
per person for sports, library...etc...
Wonderful? No, it isn't!
Sports costs much more than 175 euro  = 
extra travel costs + social behavior during 
the whole season.
Do you have 2 kids you need to save 350 
euro extra in order to be able to pay the 
social costs – like contribution to the club - 
in advance.  Are you being lucky you will 
get payed back 350 euro in 
september/oktober by the Social Services. 

Dirty tricks!
How can you save 1000 euro before the 
summerholiday, while you don't have 
enough money to pay serious products like 
'bycicle repairs, fridge, washer, 
matrass...and all other lifetime-costs'? 
( We eat from 200 euro per month in stead 
of the 330 euro calculated by Nibud.)
It is impossible to save 1000 euro; I only 
manage to collect only 600 euro for 
schoolcosts!

Having a Social life is too expensive for us.
I did receive 2 typingcourses for 2 kids & 1 
math-course for my Citotest-daughter, but 
with the announcement:'You are not 
suppose to use the money for computer-
courses'.
Its also forbidden to use 'not-spend-
antipoverty money in the budget of child 
1...' for the needs of child 2.

• Shortly: You don't get the money because 
of Social Services when you are too 
poor...or you may not invest it for goods & 
services you really need! 

I don't want to be tortured & killed by ICC... 
and I don't want terrorism & war in NL.  A 
solution please. 

 Desiree Stokkel

 


