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Ministerie van Defensie Commandanten 
Landmacht – Marine – Marchaussee Postbus 
20701 2500 ES Den Haag 

ICC, Prosecutor Fatou Bensouda, 
ICC- President Silvia Fernández de Gurmendi 
Postbus 19519, 2500 CM Den Haag, OTP-CR-407/07

Ministerie van Algemene Zaken 
Minister President Mark Rutte, Koning Willem-
Alexander  
Postbus 20001 ,   2500 EA Den Haag
p.huijts@minaz.nl

Portugal Ambassade
Embassador Rosa Maria 
UN Secretary-General Antonio Guterres
Zeestraat 74, 2518 AD Den Haag

Drost & van der Vijver
Advoaat MichaelRuperti
Postbus 162,  3740 AD Baarn

CDS RobBauer must inform the NL-people about dictatorship NL 2june2014 and RepublicNL 
18nov2016.  
Lawcase soldiers HenryHoving and KevinRoggeveld; lawyer MichaelRuperti.

ICC Prosecutor Fatou Bensouda,  ICC President Silvia Fernández de Gurmendi , 
UN Secretary Antonio Guterres,  Markrutte, Koning Willem-Alexander, 
Commandenten MinisterievanDefensie NL, 

CDS Robbauer, 

Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht het Nederlandse volk te 
informeren over het bestaan van DictatuurNL per 2juni2014 and Republiek NL per 
18nov2016. Ik ben de InterimMinisterPresident van Nederland, geregeld via de UNSG 
AntonioGuterres op 18nov2016. 

U bent wettelijk verplicht mij als bevelhebber van het Defensie-apparaat  te erkennen. 

U kent het dossier. Bij gevoegd nu 1 brief in print = Startbrief ICC-rechtzaak tegen Defensie-
commandanten; 12dec2016. 

Mijn eisen:
1. Het volk van Nederland het bestaan van Republiek NL uitleggen.

2. Bij Dictator Markrutte mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident ophalen, en deze 
meegeven aan de Marechausee, die het contract bezorgt aan mijn huis. Wacht op 
ondertekening en het ondertekende examplaar bezorgt bij het Ministerie van 
Algemene Zaken. Ik wil ook mijn salaris vanaf18nov2016. 

3. U neemt contact op met Advocaat MichaelRuperti – advocaat van de nabestaanden 
van de overleden Soldaten HenryHoving & KevinRoggeveld, Mali-missie. 
Mortierongeval 6juli2016 –.
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U waarborgt bij advocaat MichaelRuperti uw persoonlijke – transparante juridisch 
correcte – medewerking tijdens de rechtzaak tegen Dictator Markrutte en alle 
betrokken bewindspersonen inzake de dood van de Mali-soldaten HenryHoving & 
KevinRoggeveld– ; tegen deze bewindspersonen ligt een ICC-rechtzaak ligt, voor het 
organiseren van moord op burgers via de Rechtspraak. 

4. U assisteert mij 100% juridisch correct tijdens het organiseren van Verkiezingen voor 
de Gekozen MinisterPresident Republiek Nederland, plus het opschonen van het 
parlement. U assisteert mij ook als ik het Internationaal Strafhof opschoon, en ik uw 
assistentie waardeer.  
U neemt mijn taken waar binnen het gebouw van de Verenigde Naties. Het is maar 
tijdelijk, tot na de Verkiezingen voor de Gekozen Minister President. 

Weigert u uw wettelijke plicht  uit  te voeren, start ik een ICC-rechtzaak tegen u op
20november2017.

Advocaat MichaelRuperti,

U ontvangt het dossier van de ICC-rechtzaak tegen NL op CD.  
U kent het dossier al van mijn websites.  Ik adviseer u dringend dit dossier ook op te vragen 
bij de Portugal Ambassade, UNSG AntonioGuterres. 

Er ligt een Internationaal Strafhof rechtzaak tegen Nederland, vanaf 1mei2007. 
De Onderzoeksraad heeft geweigerd het Parlement – Koningshuis – Rechtspraak te dwingen 
juridisch correct te handelen voor alle burgers in Nederland, met als doel het bestaan van 
deze ICC-rechtzaak tegen NL te voorkomen. De OVV vindt het leuk om via het ICC stiekem 
Hollanders te folteren – doden. Lees: individuen 100% rechtenloos maken, hen dwingen te 
vechten voor Grondrechten en het dwingen te vechten tegen dictatoren in het Parlement- 
Koningshuis - Rechtspraak.  En hiermee ongestraft weg te komen.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/aanklachticc1mei2007.pdf

De werkwijze van de Onderzoeksraad voor het Koninkrijk der Nederlanden is hierdoor 
rechtsongeldig. De OVV had het VN verdrag – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen 
moeten inzetten om de corruptie tussen Parlement - Koningshuis – Rechtspraak stop te 
zetten, ten gunste van mij persoonlijk en het volk. Dit hebben zij geweigerd. 

Als advocaat, kan u geen OVV-onderzoek Koninkrijk Nederland  toepassen in de rechtzaal, ten
gunste van de omgekomen Mali-Soldaten HenryHoving & KevinRoggeveld,  6juli2016; de 
onderzoekers zijn zelf schuldig aan oorlogsmisdaden op de lichamen van het Nederlandse 
volk, i.s.m.  alle machthebbers in het  NL-parlement – Koningshuis – Rechtspraak – 
Thehaguesecuritydelta-lobby.  De dictatoren in DenHaag verzuimen dit aan de nabestaanden 
– advocaat – volk uit te leggen. 
 
Nu ben ik InterimMinisterPresident per 18nov2016. 
Dit geeft mij de mogelijkheid om het OVV-onderzoek rechtgeldig te verklaren voor Republiek 
NL. Wat alleen mogelijk is als u in het dossier aan de rechter glashelder maakt dat u weet dat
Holland een dictatuur is per 2juni2014; de dag waarop ik een ICC-rechtzaak ben gestart 
tegen Koning Willem-Alexander voor het rechtsfeit dat hij weigert de Rechstaat Nederland te 
waarborgen voor alle burgers van Nederland; hij wil Parlement- Rechtspraak helpen bij het 
folteren -doden van burgers via de NL – ICC – EU –VN lobby. 
En, dat u weet dat Nederland een Republiek is per 18nov2016, met DésiréeElisabethStokkel 
als InterimMinisterPresident ...tot aan de dag dat ik de kans krijg Verkiezigen voor de 
Gekozen Minister President Republiek NL uit te schrijven en de Rechtstaat te hersellen. Voor 
ons allemaal. 
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Bij deze.

Mijn handtekening onder deze brief verklaart het Onderzoeksraad-onderzoek van  
september 2017  naar het Mortierongeval Mali-Soldaten  HenryHoving & 
KevinRoggeveld – juli2016 – rechtsgeldig voor Republiek Nederland.

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2242/mortierongeval-mali

https://www.onderzoeksraad.nl/uploads/phase-docs/1662/1e451d520639hoofdrapport-
mortierongeval-mali-nl.pdf

Ik stel u voor om een levenslange gevangenisstraf te eisen tegen alle betrokken 
parlementsleden en CDS TomMiddendorp. 

1 miljoen euro schadevergoeding eisen voor iedere Mali-Soldaat   –   HenryHoving & 
KevinRoggeveld – is juist.  Ik zet miijn handtekening op een brief die deze schadevergoeding 
uitbetaalt aan de nabestaanden. 

Mensen, ik kan niet uitleggen hoe kwaad ik ben.
Vanaf mei2007 zijn er miljoenen burgers onnodig gestorven doordat NL via het ICC – EU – UN
een dictatoren-lobby heeft gebouwd die voor de lol individuen beschadigt & vernietigt. 

HenryHoving & KevinRoggeveld hadden vandaag nog kunnen leven. 

DesireeStokkel

This letter is send by mail to: Ministryof Defence NL– Markrutte – Embassy Russia – Embassy Portugal- Embassy 
Turkey.
This letter is send by email to: other Embassies – Compagnies – Organisations.
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