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King Salmanbin Abdulaziz
al Saud
Embassy SaudiArabia 
Koninginnegracht 26 , 2514 
AB The hague

All Embassies by email

              
13dec2016

Gemeente Bloemendaal / IASZ Heemstede
mr. B.B. (Bernt) Schneiders
Mw.N.vanTwisk / Dhr.N.Kuijt
Bloemendaalseweg 158 2051 GJ Overveen

Korpsleider Nationale Politie ErikAkerboom
Postbus 17107, 2502 CC Den Haag

RaadvoordeRechtspraak
Postbus 90613,   2509 LP 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

President Vladimir Putin / PM Dmitry Medvedev 
Llinka Str no 23,  103132  Moscow -Russia
Russian Embassy: Andries Bickerweg 2, 2517 JP Den 
Haag 

President ShinzoAbe
Japane Embassy: Tobias Asserlaan 5 2517 KC Den Haag
The Netherlands

President AungSuuKyi
Myanmar Embassy Brussels, Boulevard General Wahis 
9, 1030, Brussels Kingdom of Belgium

President DonaldTrump
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC 20500 USA

ICC-rechtzaak tegen Nederland. Claim Arbeidscontract InterimM DesireeStokkel per 
18nov2016. Wettelijke verplichtingen Stadhuis Bloemendaal-NH en IASZ

ICC Prosecutor Fatou Bensouda,  ICC President Silvia Fernández de Gurmendi , 

UN Secretary Antonio Guterres,  President VladimirPutin, President ShinzoAbe, 
President Erdogan,  President AungSuuKyi, President DonaldTrump, King Abdulaziz 
al Saud,  Embassadors, Markrutte, Koning Willem-Alexander, Commandenten 
MinisterievanDefensie NL,  

Burgemeester Bernt Schneiders, Mevrouw van Twisk / Dhr Kuijt, 

Volgens de letter van de wet heb ik recht op het arbeidscontract InterimMinisterPresident 
sinds 2juni2014. De dag dat ik tegen  Koning Willem-Alexander een ICC-rechtzaak start 
omdat hij weigert de Grondwet–Mensenrechten verdragen toe te passen; weigert het 
Nederlandse volk een leven in een Rechtstaat te waarborgen.

Op 18nov2016 eis ik dit arbeidscontract InterimMinisterPresident op.
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Ook voer ik per decreet in de GrondwetRepubliekNL + 3 wetten voor het starten van 
Republiek NL.

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/embassy.icc.labourcontract.primeminister.republicnl.
constitution.kremlin.unsg.japan.myanmar.trump.2016.pdf

Zowel Markrutte – Koning Willem-Alexander – Commandanten van het Ministerie 
van Defensie vinden het niet nodig om mijn dossier rechtsgeldig te verwerken.
Terwijl ik dit dossier ook via de UNSG AntonioGuterres en Ambassades laat 
verwerken. 

Dit resulteert in het feit dat ik een levenslange gevangenisstraf eis tegen Markrutte 
– Koning Willem-Alexander – Commandanten van Ministerie van Defensie.

Buitenlandse Presidenten – Ambassades krijgen van mij de bevoegdheid 
bovengenoemde personen te arresteren en juridisch correct te verwerken.

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.ministrydefence.commandor
s.nl.dictatorship.unsg.antonioguterres.embassy.12dec2016.pdf

Er ligt een Internationaal Strafhof rechtzaak tegen de Lobbyisten van Thehaguesecuritydelta 
voor het feit dat zij mijn juridische positie hebben misbruikt om voor politieke reden – en de 
LOL – de MH17 passagiers over oorlogsgebied te sturen en de doden. 

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtzaak.rechtspraak.advocatenorde.clingendae
l.hcss.icct.knaw.niod.ntcv.politie.1april2015.pdf

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtzaak.defensie.marechaussee.europol.politie
.vakbonden.15april2015.pdf

De Nationale Veiligheid van Nederland = 0
Dus bepaal ik van nu af aan wat er moet gebeuren om van Nederland weer een 
Rechtstaat te maken. 

Mijn eisen aan de Burgemeester BerntSchneiders Bloemendaal, 
Ambtenaren IASZ Heemstede

• De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden en het Folterverdrag – 
Mensenrechtenverdragen verplichten u zichzelf los te koppelen van de dictatoren in 
mijn dossier van de ICC-rechtzaak tegen NL.

• U heeft de wettelijke plicht om er voor te zorgen dat ik met ingang van 18nov2016 het
arbeidscontract InterimMinisterPresident krijg. U heeft de wettelijke plicht er voor te 
zorgen dat ik de Schikking & Schadevergoeding krijg voor het feit dat ik gedwongen 
ben tegen NL een ICC-rechtzaak te starten voor de lol van de moordenaars bij het 
Stadhuis Bloemendaal – Provinciehuis Noordholland – Parlement- Koningshuis – Lobby.
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• U leest in de bijgevoegde brieven dat ik per Decreet invoer de GrondwetRepubliekNL +
3 Bouwwetten Republiek NL.  U bent wettelijk verplicht deze per 18nov2016 uit te 
voeren als zijnde de Nieuwe GrondwetRepubliekNL.  U kent de rest van het dossier van
mijn website, welke ik nu eenmaal moet verantwoorden bij de IASZ Heemstede.       
Het ICC + de Dictatoren Markrutte + Commandanten Ministerie van Defensie + UNSG 
AntonioGuterres Portugal + Ambassades hebben mijn dossier op CD. 

• De Commissaris van de Koning bij het Provinciehuis NoordHolland… bestaat dus ook 
niet meer.  Deze functie heet nu Commissaris van de MinisterPresident, zoals in de 
Republiekswetten staat vastgelegd. 

• U heeft de wettelijke plicht  de nationale veiligheid van Nederland te herstellen. 
Volgens de Grondwet Koninkrijk der Nederlanden + GrondwetRepubliekNederland.

Ik eis dat u er per direct voor zorgt dat ik het arbeidscontract InterimMinisterPresident 
ontvangen – een exactie kopie van het contract van Markrutte + de kleine inleiding zoals ik 
heb beschreven in correspondentie aan Markrutte. U regelt dus dat ik  per 18nov2016 het 
salaris van de InterimMinisterPresident uitbetaald krijg.
Ik eis dat u regelt dat ik per direct the Schikking & Schadevergoeding krijg, zoals vastgelegd 
in correspondentie.  

Ik eis dat u het Ministerie van Defensie dwingt te stoppen met het folteren -doden van het 
volk in Nederland. U zorgt ervoor dat ondanks de moordpraktijken van de Commandanten 
van het Ministerievan Defensie een kopie van het arbeidscontract InterimMinisterPresident 
DesireeStokkel + kopie van de Schikking & Schadevergoeding wordt overhandigd aan de 
Ambassadeur van de Ambassade Portugal, voor UNSG AntonioGuterres.

Weigert u?
Dan gaat u de gevangenis in voor oorlogsmisdaden.
U mag kiezen: Rusland, SaudiArabie, NoordKorea…of liever een land in Afrika?

De nationale veiligheid van Nederland staat op 0; Holland verzwakt de nationale 
veiligheid van Europa – Wereldwijd. 

Heeft u nog enig geweten en fatsoen… voor behoud van de Rechtstaat NL – EU; voor
het voorkomen van terrorisme – criminaliteit – oorlog?  Bewijs dit nu!

Tot slot:
Zodra ik de Schikking & Schadevergoeding op mijn bankrekening heb staan, is de ICC-
rechtzaak tegen NL formeel afgesloten. Als de Dictatoren Markrutte – Koning Willem-
Alexander – Commandanten Ministerie Defensie alsnog overgaan tot het uitbetalen van deze 
schikking & Schadevergoeding ‘is dit een teken van goede wil’. 

Het InternationaalStrafhof is en blijft een moordwapen in handen van het NL-parlement – 
Koningshuis – Rechtspraak – Advocatenorde – Lobby. Ondanks het uitbetalen van de 
Schikking & Schadevergoeding aan mij. Dit rechtsfeit blijft overeind. Ik bewijs dit doordat het 
ICC de rechtzaak tegen NL verwerkt in afpoeierbrieven aan mij en de  Wereld gericht. 
ICC weigert als formele rechtbank te werken.

Dit betekent dat ik wel InterimMinisterPresident ben en dat de GrondwetRepubliekNL 
rechtsgeldig is. Vanaf18nov2016.
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DictatorMarktrutte – Koning Willem-Alexander – Commandanten van het Ministerie van 
Defensie ….   hebben er vrijwillig voor gekozen om aan mij – het volk – UNSG 
AntonioGuterres & Ambassades te bewijzen …..  ‘dat zij weigeren wetten & verdragen in 
Nederland uit te voeren’.   Dus eis ik een levenslange gevangenisstraf tegen hen. 

Als zij juridisch correct hadden gereageerd op mijn brief van 18nov2016, had ik geen 
levenslange gevangenisstraf tegen deze Dictatoren hoeven te eisen voor behoud van mijzelf 
en de nationale veiligheid NL – EU – Wereld. 

Ik kan deze Dictatoren uit de gevangenisstraf houden… Iik kan hen amnesty verlenen 
ondanks het feit dat zij via corruptie – vriendjespolitiek tussen Parlement – Koninklijkhuis – 
Rechtspraak – ICC – Lobby bewijzen dat zij voor de LOL burgers in levensgevaar brengen. 
Zij presenteren zichzelf als Terrorist… en ik kan hen amnesty verlenen omdat zij alsnog tot 
het besef zijn gekomen ‘dat zij wel de Grondwet – VNverdrag – Mensenrechttenverdragen 
juridisch correct moeten uitvoeren’. 

Dus? Zodra ik de Schikking & Schadevergoeding uitbetaald heb gekregen en het 
Arbeidscontract InterimMinisterPresident heb, zal ik aan buitenlandse Ambassades doorgeven 
‘dat de Dictatoren niet gearresteerd dienen te worden’. Deze buitenlandse Ambassades zijn 
dan vrij om zelf te bepalen  ‘wat zij met de Nederlandse dictatoren zullen doen’. 

DesireeStokkel

This letter is send by email to: Headoffice National Police – Markrutte –  Embassies – Compagnies – Organisations.
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