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

Flow Works BV – Bobsikkes – 
Looiersgracht 32,   1016 VS Amsterdam 

VanBruggenAdviesgroep – PietervanTuinen –
TV Makelaar Mission Impossible , RTL
Kerklaan 6,   7311 AG Apeldoorn

Per email toegestuurd aan  
RTLNederland – RTLgroup
kim.koppenol@rtl.nl
oliver.fahlbusch@rtlgroup.com 
andrew.buckhurst@rtlgroup.com 

apeldoorn@vanbruggen.nl

info@flow.nu

Aanvulling 18jan2016 : 
ICC rechtszaak tegen RTL Tv Makelaar Mission Impossible Bobsikkes en PietervanTuinen

ICCrechtzaak tegen media-makers, journalisten wegens  weigeren Grondwet, Mensenrechtenverdragen 
toepassen en Kabinet, Parlement  & Lobbyisten helpen bij folteren & doden burgers via mijn lichaam.

ICC-lawcase against media-makers, reporters for refusing to conduct the Constitution, Humanright-treaties and 
assisting the Cabinet, Parliament & Lobbyists with torturing & killing civilians via my body.

Second part of the letter is written in English

Aanvulling op brief van 3mei2015
ICC Aanklager Fatou Bensouda, Flow – Bobsikkes – en Vanbruggenadviesgroep – 
PietervanTuinen –, 

Ik start een ICC-rechtszaak tegen de TV-presentatoren van RTL   TV Makelaar 
MissionImpossible wegens:

 Weigeren de Grondwet & Mensenrechtenverdragen toe te passen, na ontvangst van mijn bewijs 
inzake de ICC-rechtszaak tegen Nederland. 

 Weigeren de folter- & moordpraktijken van RTL Nederland en RTLgroup te stoppen, terwijl zij 
hiertoe wel verplicht zijn volgens het Folterverdrag en of artikelen Folteren in de 
Mensenrechtenverdragen.

 Weigeren mijn bewijs van criminaliteit rond mijn ICC-dossier & RTL om te zetten in het 
waarborgen van de veiligheid voor deelnemers aan het programma TV Makelaar 
MissionImpossible.

Ik eis een gevangenisstraf van 1 jaar tegen:

 Flow Works BV – Bobsikkes – Looiersgracht 32,   1016 VS Amsterdam 
 VanBruggenAdviesgroep – PietervanTuinen – TV Makelaar Mission Impossible RTL

Kerklaan 6,   7311 AG Apeldoorn

Ook eis ik een schadevergoeding van 100 euro per maand te betalen aan mijn persoon door Bobsikkes 
als PietervanTuinen vanaf  februari2015 tot en met  laatste maand van de  ICC-rechtszaak tegen 
Nederland. Zij mogen ook een Schikking & Schadevergoeding aanbieden aan mij; zij zullen dan 
verwijderd worden uit deze ICC-rechtszaak. 
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Vanaf februari2015 heb ik emails toegestuurd aan Flow & Vanbruggen, om te bewijzen dat zij voor een 
criminele organistie RTL werken.

Het doel van deze emails is:

 Het realiseren van een Huurhuizen tv-programma naast de vele Koophuizen -programma's = 
stoppen discriminatie RTL.

 Het duidelijk maken van de criminele relatie tussen RTL – parlement – koning – de deelnemers 
van de NEP-veiligheidslobby 'Thehaguecuritydelta'.

 Het duidelijk maken van de dubbele lobby die er in Hollands is, uitgevoerd door mij via 
ambassades, presidenten,  bedrijven & ICC . Doordat RTL liegt tegen het volk over deze 
verborgen ICC-lobby valt de economie in chaos. En krijgen wij een burgeroorlog in NL- EU.

 Duidelijk maken dat Bobsikkes & PietervanTuinen van mij een kans krijgen om zichzelf en hun 
bedrijf los te koppelen van de criminele praktijken van RTL, voor behoud van hun rechtvaardig 
persoon & bedrijf. En voor behoud van de persoonlijke veiligheid van deelnemers aan het 
programma TvMakelaarMissionImpossible.

 Bewijs aanleveren voor mogelijk criminaliteit in de vorm van Identiteitsfraude & 
Creditcardfraude voor alle RTL presentatoren, alle deelnemers aan RTL programma's.

Criminelen hebben mijn oude webadres www.desireestokkel.nl gekozen en hebben hierop een 
criminele schoenenwinkel geopend. Crimineel omdat klanten via een hotmail-account kunnen 
communiceren met dit bedrijf. Zij hebben geen adres, KamervanKoophande-lnummer en geen 
BTW-nummer. Zij laten klanten betalen met een creditcard.  

 Helder maken dat Bobsikkes en PietervanTuinen zakelijk slim moeten werken.  Met het 
folterverdrag in de hand hun lichaam en bedrijf loskoppen van RTL + schadevergoeding eisen 
voor geleden bedrijfsschade. Dit weigeren Sikkes & VanTuinen uit  te voeren.  

Ook weigeren zij het Nederlandse volk te helpen bij het overeind houden van de Rechtstaat 
Nederland, wat diepbeschadigend is voor de Koophuizen-markt en de Huurhuizen-markt.

Zij weigeren mij te helpen de corruptie tussen Rechtspraak – parlement – advocatenorde – 
VNONCW – MKB – Vakbonden en vele anderen te stoppen; de nationale veiligheid vinden zij 
onbelangrijk.

 Ik ben woedend. Bobsikkes & PietervanTuinen misbruiken de corruptie in NL en tussen NL- ICC 
om van zichzelf een betere Beroemde Nederlander -moordenaar te maken.

Zij hebben nu een kans om een vrouw – DesireeStokkel – te folteren & doden en deze kans 
willen zij  ook benutten voor folteren & moord, internationaal.

Emails van mij aan Flow & Vanbruggen die deze gang van zaken bewijsstukken.

Deze emails zijn uitgeprint en op CD toegestuurd aan het Internationaal Strafhof.

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/rtl.tvmakelaarmissionimpossible.bobsikkes.flow.pietervantuinenvanbr
uggen_voorjaar2016.pdf

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtszaak.tegen.bobsikkes.flow.pietervantuinen.vanbruggen.fran
chisers.naar.notaris.zelfbescherming.1jan2016.pdf

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/franchisers.vanbruggenadviesgroep.pietervantuinen.tvmakelaarmissio
nimpossilbe.criminaliteit.moord.rtl.12dec2015.pdf

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/criminaliteit.tvmakelaarmissionimpossible.bobsikkes.pietervantuinen.f
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low.vanbruggen.creditcardfraude.terrorisme.nov2015.pdf

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/identiteitsfraude.creditcardfraude.desireestokkel.nl.2015.2016.rtl.pdf

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/bobsikkes.tvmakelaar.huurhuizen.energiebesparing.woningcorperatie.
bouwmaterialen.zzp.aannemer.uitkering.huurtoeslag..pdf

DesireeStokkel, 18jan2016

ICC president Silvia Fernandez de Gurmendi,  RTLNEDERLAND,

Groot deel tekst van deze brief – RTLNederland, RTLgroup – is gelijk aan

Large part text of this letter – RTLNEDERLAND, RTLgroup – is equal to

http://www.desireestokkel.nl/ICC.rechtzaak.NPO.Telegraaf.Volkskrant.NRC.RVDJ.Nieuwspoort.P
ersgroep.TMG.MinAz.PaulHuijts.24april2015.pdf

Meer dan 8 jaar weigeren media-makers de waarheid aan het volk te bewijzen 
inzake 'Grondwet – Mensenrechtenschendingen georganiseerd door Kabinet, 
Parlement, Ambtenaren'. Dit is verboden op grond van het Folter-verdrag.

 Media-makers weigeren aan het volk te bewijzen dat de Rechtspraak, Advocatenorde, 
Raad voor Rechtsbijstand corrupt zijn en weigeren de artikel 76-procedure Wet op de 
Rechterlijke Organisatie    te starten om burgers te beschermen tegen een leven in 
Dictatuur Nederland. 

 Media-makers helpen dus de Rechtspraak bij het vernietigen van burgers die bij de 
HogeRaad een rechtzaak starten tegen Leden van het Kabinet en  Staten-Generaal en 
de Koninklijke familie inzake  Misdrijven tegen de Menselijkheid – Oorlogsmisdaden op 
hun lichaam = Ambtsmisdrijven begaan door Leden van de Staten-Generaal worden in
1ste instantie en hoogste ressort beoordeeld door de HogeRaad'. 

 Media-makers weten dat ik de eerste Nederlandse vrouw ben die tegen NL een 
InternationaalStrafhof rechtzaak is gestart omdat ik 100% rechtenloos gemaakt ben 
door de HogeRaad – Rechtspraaklobby – Kabinet J.P.Balkenende, Parlementsleden... 
en later Kabinet M.Rutte & co.

 Op grond van het Folterverdrag mogen media-makers mijn bewijsstukken niet negeren
en hebben zij de plicht het volk te beschermen tegen leven in een Dictatuur 
Nederland. Dit weigeren zij om reden van luiheid, gewetensloosheid, vriendjespolitiek, 
geld, macht.Plezier-moorden.

 Ook vinden zij het amusant om mij te folteren 'omdat ik maar een werkloze vrouw 
ben'. Het feit dat ik een privé-persoon ben die door politici en machthebbers met de 
dood bedreigd word in haar privé-leven en gezin, maakt het psychopatisch spelletje 
voor media-makers  leuker. Zij worden gewelddadiger.

 Ik word door media-makers  genegeerd, of ik ben van forums verbannen. Ik mag van 
media-makers alleen wat kleine oppervlakkige juridische feiten publiceren op forums 
van dagbladen. Journalisten weigeren op grond van mijn websites en uitleg op forums 
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zelf juridisch correct te gaan werken en weigeren het volk te beschermen tegen 
gruwelijk machtsmisbruik van de Ministers Presidenten J.P.Balkenende & MarkRutte, 
Ministers & Staatssecretarissen aan de macht en Parlementsleden.

 Media-makers hebben de afgelopen 8 jaar een NEP-veiligheids-klimaat gebouwd in 
Nederland, tesamen met ambtenaren, ondernemers, lobbyisten van 
TheHaguesecuritydelta.

 Door de leugens van de media-makers over de nationale veiligheid van NL zijn de 
MH17-passagiers gedood in oorlogsgebied Oekraine op 17juni2014.

 Media-makers houden de Koninklijke familie en corruptie Kiesraad aan de macht, wat 
ook verboden is op basis van het Folterverdrag. Media-makers weigeren aan het volk 
te bewijzen dat Koning Willem-Alexander het goed vindt dat het Kabinet & Parlement 
… en de Kiesraad.... samen folteren & moord op burgers organiseren en uitvoeren.

 Media-makers en journalisten zijn dus oorlogsmisdadiger die het leuk vinden om 
Nederland in een burgeroorlog te brengen en te houden.

Mijn eisen:
Ik wil dat alle genoemde personen in de onderstaande lijst worden veroordeeld tot 
1 jaar gevangenisstraf voor het organiseren en uitvoeren van oorlogsmisdadigers in
samenwerking met Kabinet, Parlement, Koninklijkhuis, Rechtspraak, 
Advocatenorde, KNAW, NIOD, HCSS, Clingendael, ICCT, NTCV, 
TheHagueglobaljusticeinstituut en andere lobbyisten.

Ik wil dat elk van de onderstaande personen mij een schadevergoeding betaald van 
100 euro per persoon per maand, vanaf 1mei2007   =   de dag dat ik een ICC-
rechtzaak ben gestart tegen Nederland.

Op grond van het Folter-verdrag is het voor deze personen op de lijst verboden te 
communiceren met voormalig MP J.P.Balkenende & co – en later MP M.Rutte & co –, 
een rechtsfeit dat zij negeren; personen op de lijst negeren het Folter-verdrag.

___________________________________________________________ 

English

Over tha past  8 years media-makers refuse to prove to the people the  
Constitutional  &  Human rights violations organized by Cabinet, Parliament Civil 
servants.  This is forbidden  by the Torture-treaty.

 Media-makers refuse to prove to the people that the Judiciary Council, Barassociation 
Association, Legal Aid Council are corrupt and refuse to conduct the article 76 
procedure Law for Courtsystems    in order to protect civilians against a life 
Dictatorship Netherlands.

 Thus,  media-makers assist  the Judiciary Council and others   with  the demolition of  
civilians who start a lawsuit inside the Supreme Court against members of the Cabinet 
and Parliament  and the Royal Family in case of Crimes against Humanity – warcrimes 
– = in first trial and last ressort, misconduct  committed by members of the Cabinet, 
States-General and Royal Family are to be judges upon by  the SupremeCourt.

 Media-makers know that I am the first Dutch woman who started and ICC-lawcase 
against NL, because I made 100% lawless by the Supreme Court – Judiciary Council 
Lobby - Cabinet J.P.Balkenende, MPs ... and later Cabinet M.Rutte & co.
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 According to  the Torture-treaty media-makers may  not ignore my evidence and they 
have the legal obligation to protect the people from living in a dictatorship 
Netherlands. Media-makers refuse to protect that people against a life in dictatorship 
NL for reasons of laziness, unscrupulousness, favourism, money, power. Fun-killings.

 Media-makers also find it amusing to torture me 'because I'm only  an unemployed 
woman'. The fact that I am an individual who is being threatened with death by 
politicians and rulers  in her private life and family-life,  makes this psychopatic game 
for media-makers more  fun. They grow in violent behavior.

 I am being  ignored by media-makers and  I'm banned from forums. Or, media-
makers only set me free to  publish a few minro legal facts on forums, in  newspapers.
Journalists refuse to work professionally and legally correct based upon my evidenc 
eon my websites and forums  and refuse to protect the people against horrific torture 
conducted by  Ministers Presidents J.P.Balkenende & Mark Rutte, Ministers and 
Statessecretaries  and Parliamentarians in power.

 Over the past 8 years Media-makers have built a FAKE-security climate in the 
Netherlands,  together  with civil servants.  businessmen, lobbyists of  
TheHaguesecuritydelta.

 Due to the lies of the media-makers about the national securityin NL, the  MH17 
passengers flew into war zones and were killed  on 17juni2014 in Ukraine.

 Media-makers  keep  the Royal family and corruption Electoral Council alive, what is 
also forbidden according to the Torture-treaty. Media-makers refuse to prove to the 
people that King Willem-Alexander approves with the fact that the Cabinet and 
Parliament ... and  the Electoral Council together .. organize torture and murder of 
civilians.

 Thus Media-makers and journalists are warcriminals who like to bring the Netherlands 
into a civilwar and to keep it in war.

My demands:
I want all below listed persons  to be convicted to one year in ICC-prison for organizing and 
conducting torture & murder  in cooperation with the Cabinet, Parliament, Monarchy, Judiciary
Council, BarAssociation, LegalAid council. KNAW, NIOD, HCSS, Clingendael, ICCT, NTCV, 
TheHagueglobaljusticeinstituut and other lobbyists.

I want each of the following persons to pay  me a  100 euros per person per month for the 
damage they cause me, from 1may2007 = the day that I started an ICC-lawcase  against the
Netherlands.

According to the Torture-treaty is was forbidden to communicate with former PM 
J.P.Balkenende & co – and later  Pm M.Rutte & co – any further; listed persons ignore this 
Torture-treaty.

Personen RTLnederland, RTLgroup  tegen wie ik een ICC-rechtzaak start.

Op grond van het Folterverdrag is het voor burgers die wel de Grondwet & 
Mensenrechtenverdragen juridisch correct toepassen,  verboden te communiceren met 
onderstaande personen tegen wie ik een ICC-rechtzaak start. 

Persons  RTLnederland, RTLgroup against whom start an ICC-lawcase

According to the Torture-treaty it is forbidden voor civilians who do conduct 
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the Constitution and Humanrights-treteis legally correct, to communicate with 
below listed persons against whom I started an ICC-lawcase.

RTLNederlan
dBV

Barend en Van 
Dorpweg 2
1217 WP 
Hilversum 

 
kim.koppenol@r
tl.nl. 

RTLgroup
45, Bd Pierre 
Frieden
L-1543 
Luxembourg
Luxembourg 

oliver.fahlbusch
@rtlgroup.com 

andrew.buckhur
st@rtlgroup.com

Bestuursleden RTLgroup

ANKE SCHÄFERKORDT
Co-Chief Executive Officer
RTL Group

GUILLAUME DE POSCH
Co-Chief Executive Officer
RTL Group

ELMAR HEGGEN
Chief Financial Officer, RTL Group
Head of the Corporate Centre

THOMAS GÖTZ
General Counsel Bertelsmann SE & Co 
KgaA – RTLnederland

ROLF SCHMIDT-HOLTZ
Business founder and investor

JAMES SINGH 
Chairman of the Audit Committee of RTL 
Group

THOMAS RABE
Chairman of the Board of Directors

MARTIN TAYLOR 
Vice Chairman of the Board of RTL Group 
Chairman of the Nomination and 
Compensation Committee of RTL Group

ACHIM BERG –   CEO Arvato AG

BERND KUNDRUN- Investor

JONATHAN F. MILLER
Partner Advancit Capital

JACQUES SANTER 
Chairman of the Board of CLT-UFA
Former Prime Minister of the Luxembourg 
Government
Former President of the European 
Commission

http://www.desi
reestokkel.nl/Ma
rkRutte.laat.vro
uw.folteren.Inte
rnationaalStrafh
of.PVDA.28okt2
010.pdf

http://www.desi
reestokkel.nl/RT
LNederland.RTL
Z.MathijsBouwm
an.SwedervanWi
jnbergen.negere
n.ICC.rechtzaak.
NL.economie.lob
by.3mei2015.pd
f

RTLnederland is part of RTLgroup.
Only RTLgroup publishes an annual report.

Boardmembers of RTLgroup are 
responsible for Constitutional and 
Humanright- violations, Crimes against 
Humanity and Warcrimes  conducted by 
RTLnederland.

I start an ICC-lawcase against the Board of
RTLgroup.   So, the FAKE- board 
RTLnederland  can close down 
RTLNEDERLAND BV for Crimes against 
Humanity and Warcrimes conducted by 
RTL-NL-staff.

RTL  Nederland is onderdeel van 
RTLgroup

RTLnederland  is dochter RTLgroup.
Alleen RTLgroup publiceert Jaarverslag.

Bestuur RTLgroup is verantwoordelijk voor 
Grondwet en Mensenrechtenschendingen, 
Misdrijven tegen de Menselijkheid en 
Oorlogsmisdaden begaan door 
RTLnederland.

Ik start ICC-rechtzaak tegen Bestuur 
RTLgroup en Presentoren RTLnederland.

Dan kan NEP-bestuur RTLnederland, het 
bedrijf RTLNEDERLAND BV sluiten ivm 
misdrijven tegen de Menselijkheid en 
Oorlogsmisdaden begaan door RTL-NL 
personeel.

RTL  present
atoren

These RTL-NL-
tvhosts enjoy to
assist politicans 
and royal family
with torture & 
killing Dutch 

jandino

tijlbeckand

beertjevanbeers

magreet beetsma

marie clair van den berg

reinier van den berg

pauldeleeuw

helgavanleur

liekevanlexmond

loranvonliebenstein

goedeleliekens
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nationals, via 
lies about het 
ICC-lawcase 
against NL.

these persons 
assume that as 
long as they 
ignore legally 
valid evidence 
on violations of 
Constitutional 
and 
Humanrights 
they can't be 
punished for 
anything at all.

Deze RTL-NL-
presentatoren 
vinden het leuk 
om politici and 
koninklijke 
familie te helpen
bij het folteren 
& doden van 
Nederlandse 
staatsburgers, 
via leugens over
de ICC-
rechtzaak tegen 
NL.

Zij gaan er 
vanuit dat zij 
alle rechtsfeiten 
ongestraft 
kunnen negeren
voor hun 
criminele media-
loopbaan.

Het rechtsfeit 
dat zij onnodig 
mensenlichamen
beschadigen 
doden en de 
economie 
vernietigen 
interesseert hen
niets.

francisbeukeveld

hermandenblijker

maikdeboer

wilsonboldewijn

corineboon

sanneboswinkel

carloboszhard

froukjedeboth

roberttenbrink

kevinbrouwer

koert-jan de bruijn

annemariebrüning

nicolebuch

casperbuergi

yvonnecoldeweijer

nancecoolen

nicolettevandam

daphnedeckers

frankderijcke

wendyvandijk

susannedijksterhuis

sophiadeboer – goldadoof

harmedens

jennefirfaber

sanderfoppele

natasjafroger

annemarievangaal

winstongerstanowitz

yvesgijrath

stellagommans

myrnagoossen

richardgroenendijk

angelagroothuizen

martinehauwert

sanneheijen

roelofhemmen

fionahering

johnvandenheuvel

colinvanhoek

lodewijkhoekstra

marcvanderlinden

jamailoman

gijsloning

dianamatroos

rubenvandermeer

jessicamendels

johnnydemol

lindademol

irenemoors

daannieber

ricknieman

gabyvannimwegen

amaraonwuka

chimenevanoosterhout

nadiapalesa

antoinpeeters

nanapiguillet-appiah

nikkieplessen

renepluijm

jeroenpost

winstonpost

arjanpostma

steffidepous

arnoraymakers

willemreimers

erikalexanderrichter

irisrulkens

anoukvanschie

jetskeschrijver

lorettaschrijver

vivianslangerland

anouksmulders

yolanthesneijder-cabau

carolinesonneveld

sannestaarinksteusel

gastonstarreveld

evelynstruik
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jan de hoop

sophievanhoytema

Williamhuizinga

luukikink

sanderjanson

chantaljanzen

gerardjoling

meikedejong

wytskekenemans

hugokennis

jankooijman

rolandkoopman

martijnkrabbé

georginakwakye

daphnelammers

dagmarlap

pernillelalau

barbie

dan-karaty

dennis-weening

ish-ait-hamou

michael-van-der-plas

nicolette-kluijver

dirktaat

humbertotan

stephanietency

quintytrustfull

roderickveelo

thomasverhoef

sannyverhoeven

albertverlinde

haroldverwoert

laurienverstraten

petervandervorst

peterrdevries

fritswester

merelwestrik

johnwilliams

denniswilt

miljauschkawitzenhausen

sandraysbrandy

petervanzadelhoff

michieldezeeuw

leontienvanMoorsel

bart-reijn

durk-veenstra

hella-heuck1

marc-de-jong

merijn-doggen

allard-kalff

johan-derksen

rene-van-der-gijp

marc-schreuder

marcel-maijer

margot-ribberink

marije-vlaskamp

marloes-de-koning

nicolien-kroon

olaf-koens

pauline-valkenet

pepijn-crone

pieter-klein

Betty-glas

britta-sanders

erik-mouthaan

fons-lambie

hans-de-bruijn

hans-schutte

harm-taselaar

jaap-van-deurzen

jeroen-akkermans

jeroen-wetzels
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pim-sedee

rik-konijnenbelt

roel-geeraedts

sandra-korstjens

siebe-sietsma

jos-heymans

koen-de-regt

lotte-ragut1

steven-schoppert

vanessa-lamsvelt

mathijsbouman.nl

Ik heb nu een Internationaal Strafhof rechtzaak gestart tegen slechts enkele media-
makers die genieten van hun persoonlijke vrijheid om ongehinderd burgers te 
mogen folteren & doden.

Ik wil dat media-makers de Grondwet & Mensenrechtenverdragen toepassen tijdens
hun werk, in relatie met politiek en machthebbers.

Ik weet dat ik nu de media-makers het faillissement indrijf; hiermee zit ik niet.
Ik word met de dood bedreigd; de MH17-mensen zijn al dood.

Miljoenen burgers zijn gedood door de leugens en corruptie van het ICC, politici, 
lobbyisten en Media.

I have now started an ICC-lawcase against some media-makers, who enjoy their personal 
freedom to torture & kill civilians unhinderd.

I want media-makers to conduct the constitution and Humanrighttreaties at work, in their 
relations with politics and rulers.

I know that I now cause bankrupty  of media-makers; I don't care.
I am being threaten with death; MH17-passengers are already diseased.

Millions of civilians died for the lies and corruption of ICC, politicians, lobbyists and media. 

DesireeStokkel 
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