
desiree stokkel, 
donkerelaan 39,    
2061 jk bloemendaal-nh, 
nederland 
+31 23 5279457

desireestokkel.nl
newlegalframe.com

nlfschool.com

7 april 2011

ICC,  Procesutor mr Luis Moreno Ocampo
Postbus 19519, 2500 CM Den Haag,    OTP-CR-407/07

Advocaat A. Moszkowicz, PB 15680, 1001ND Amsterdam

Min.van veiligheid & Justitie, Ivo Opstelten & Fred Teeven
Pb 20301, 2500 EH Den Haag

Min van Binnenlandse zaken & Koninkrijk, 
Piet Hein Donner & Gerd leers 
Pb 20011, 2500 EA Den Haag

Rechtzaak  tegen Mark Rutte, Maxime Verhagen, Geert Wilders bij het Internationaal Strafhof sinds 17 
september 2010.
Lawcase against Mark Rutte, Maxime Verhagen, Geert Wilders within the International Criminal Court, since 17 
september 2010.

Advocaat A. Moszkowicz,

Sinds 17 september 2010 ligt er een 
rechtzaak tegen uw cliënt PVV Geert Wilders 
bij het Internationaal Strafhof. 

Ik verwijs nu naar de brief van 17 september2010 
aan de informateur Kabinetsformatie 2010 en de 
antwoordbrief – 20 september2010; 201001002 - 
van mr Ivo Opstelten van het Bureau voor de 
Kabinetsinformatie.

U ontvangt het dossier van de rechtzaak op CD, 
welke ook gepubliceerd staat op 
www.desireestokkel.nl

Op grond van het Verdrag tegen foltering en 
andere wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing – artikel 1, 2 en 3- bent 
u wettelijk verplicht juridisch correct afstand te 
nemen van de werkwijze van uw cliënt Geert 
Wilders. Tot op heden heeft u dit niet gedaan.

Dit betekent dat u dhr Geert Wilders assisteert  bij 
het  uitvoeren van 'Misdrijven tegen de 
Menselijkheid op mijn persoon'= u helpt Wilders bij 
het folteren en doodmanipuleren van mijn lichaam.

Ik geef u 6 weken de tijd om alsnog
• uw cliënt te wijze op zijn wettelijke 

verplichtingen voorkomend uit het Verdrag 
tegen Foltering, inherent aan mijn 
rechtzaak tegen de Hoge Raad en 
voormalige kabinetten Balkenende, zoals 
beschreven in mijn brief van 17 sept 2011.

• persoonlijk juridisch correct te gaan 
werken in uw functie als advocaat.

• het Nederlandse volk te informeren over de 
rechtzaak tegen uw cliënt bij het 
Internationaal Strafhof sinds 17 sept 2010.

Weigert u uw gemaakte fouten te herstellen, ga ik 
er vanuit dat u willens & wetens uw cliënt Geert 
Wilders wilt helpen bij het folteren & doodtreiteren 
van mijn persoon. 

In dat geval zal ik tegen u aan aanklacht indienen 

Lawyer  A.Moszkowicz,  

There is an lawcase against your client PVV 
Geert Wilders within the International 
Criminal Court since 17 september 2010.

I refer to my added letter of 17 september 2010 
addressed to the Office of the Coalition-
negotiations 2010 and the letter of respons – 20 
sept2010; 201001002 – written by mr Ivo 
Opstelten of the Office of Coalition-negotiations.

You receive the file on CD, which is also publiced 
on www.desireestokkel.nl

Based on the treaty against Torture and other 
cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment – articles 1,2, and 3 – you are legally 
obliged to protest against the methods of work of 
your client Geert wilders. Untill today you have 
refused to do so.

This means that you assist mr Geert Wilders in 
conducting 'Crimes against Humanity on my 
person'= you assist Wilders with torture and 
manipulating my body into death.

I give you a period of 6 weeks in order to
• to make clear to your client that he's 

legally obliged to fulfil his obligations 
anchored in the Torture-treaty, inherent to 
my lawcase against the Dutch supreme 
court and former parliaments-Balkenende, 
as described in my letter of 17 sept 2010.

• operate legally correct in your position of 
lawyer and in your private life.

• to inform the Dutch people about the 
lawcase against your client within the ICC, 
since 17 sept2010.

When you refuse to undo your mistake, I take it 
that you want to assist your client Geert Wilders in 
torture on me and manipulating me into death, 
willfully.

In that case I will press charges against you within 
ICC, for refusing to implement & conduct the 
Torture-treaty, not wanting to stop the act of 
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bij het Internationaal Strafhof, wegens het niet 
willen toepassen van het Folterverdrag, en het niet 
willen stoppen van folter-praktijken begaan door 
Wilders. U bent dan ook schuldig aan misdrijven 
tegen de menselijkheid op mijn persoon, welke 
uitsluitend door het Int.Strafhof berecht kunnen 
worden. 

Minister Ivo Opstelten, 
Staatsecretaris Fred Teeven,
Minister Piet Hein Donner,
Staatssecretaris Gerd Leers,

U heeft 6 maanden de tijd gehad om inhoudelijk te 
reageren op mijn brief & cd van 17 september 
2010 aan het Bureau voor de Kabinetsinformatie.
U heeft dus 6 maanden de tijd gehad om het 
Folterverdrag toe te passen ten aanzien van mijn 
persoon en mijn rechtzaak tegen de Hoge Raad, 
Balkenende e.a. parlementsleden/ambtenaren bij 
het Internationaal Strafhof. 
En, om te bewijzen dat  u persoonlijk niet 
deelneemt aan foltering op mijn lichaam.

U heeft geweigerd deze wettelijke verplichting te 
vervullen. Dit maakt u schuldig aan misdrijven 
tegen de menselijkheid, te weten foltering.

U manipuleert mij de dood in en brengt Nederland 
willens & wetens in een oorlogsituatie, door:

• te negeren dat er bij de Hoge Raad 
moordenaars werken, wat de HR een 
terroristische organisatie maakt, die werkt 
ten koste van mijn leven.

• te negeren dat er sinds 1 mei 2007 een 
rechtzaak ligt bij het Internationaal 
Strafhof tegen NL. Dat betekent dat u het 
NL-volk willens & wetens foltert, de 
economie openzet voor chantage van 
buitenlandse politici & bedrijven en NL-volk 
dwingt zichzelf in oorlog te laten brengen.

ICC,
Ik eis tegen Ivo Opstelten, Fred Teeven, Piet 
Hein Donner & Gerd Leers een gevangenis 
straf van 1 jaar:

• voor het negeren van hun wettelijke 
verplichtingen voortkomend uit het 
Folterverdrag en mijn rechtzaak tegen de 
HR en Balkenende & co bij het Int.Strafhof.

• voor het deelnemen aan foltering op mijn 
lichaam, ondanks waarschuwingen dit niet 
te doen.

• voor het in gevaar brengen van de NL-
economie en het risico een oorlog te 
veroorzaken in Nederland  

Ook moet elk van bovengenoemde politici mij 
een schadevergoeding betalen van 100 euro 
per maand per persoon te betalen van  hun 
prive jaarinkomen, starten vanaf 1 mei 2007.

Desiree Stokkel 

torture commited by Wilders.  You will also be 
quilty of crimes against humanity on my body, 
which can be jugded upon only by ICC.

 

Minister Ivo Opstelten, 
Statesecretary Fred Teeven,
Minister Piet Hein Donner,
Statesecretary Gerd Leers,

I have given you a period of 6 months to respond 
legally correct on my letter & cd of 17 sept2010, 
addressed to the Office for Coalition-negotiation.
So, you have had 6 months time to implement & 
conduct the Torture-treaty in connenction with me 
and my lawcase against the Dutch supreme court, 
Balkenende and other MPs/ civil servants within 
ICC.

You have refuses to fulfil your legal boligation. This 
makes you quilty of crimes against humanity, 
torture. 

You manipulate me into death and brings NL into a 
war-situation, knowingly by:

• ignoring the fact that murderers work 
within the Dutch supreme court, what turns 
the DSC into a terrorism-organisation, that 
opareates at the cost of my life.

• ignoring my lawcase against NL within ICC, 
since 1 may 2007.  This means that you 
torture the NL-people knowingly, opens the 
economy for blackmail of foreign politicians 
& compagnies...and forces the NL-people 
to have themselves manipulated into a 
war.

ICC
I demand a prison-sentence of 1 year against 
Ivo Opstelten, Fred Teeven, Piet Hein Donner 
& Gerd Leers:

• for ignoring their legal obligations 
stemming from the Torture-treaty and my 
lawcase against the DSC and Balkenende & 
co within ICC.

• for participating in torture on my body, 
despite requests to stop this.

• for endangering the NL-economy and 
taking the risk to cause war in Nederland.

Each of above mentioned politician must pay 
me for the damage caused = 100 euro per 
month per person, to be paid from their 
private yearincome, starting on 1 may 2007.

And ICC...
How many politicians do I have to put in ICC-
prion before you give me a lawyer, 
procedures, trial & victimcare?

Desiree Stokkel 


