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

Ministerie van Defensie staat per 18nov2016 onder bevel van InterimMinisterPresident 
DesireeElisabethStokkel en voert GrondwetRepubliekNL per 18nov2016 uit.
Ministry Defense under command of DesireeElisabethStokkel since 18nov2016.

Commandanten Marine, Landmacht, Marechausse van het Ministerie van Defensie,

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

UN Secretary Antonio Guterres,  President VladimirPutin, President ShinzoAbe, 
President AungSuuKyi, President DonaldTrump, King Abdulaziz al Saud,
VladimirPutin and DmitryMedvedev, Markrutte, Koning Willem-Alexander,

Commandanten Marine, Landmacht, Marechaussee van het Ministerie van Defensie,

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

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.lawcase.nato.navo.un.charter.nl.dictatorship.war.russia.
china.10may2015.pdf
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Het Ministerie van Defensie assisteert het Parlement – Koninklijkehuis – ICC bij het stiekem 
folteren – doden van burgers in NL en wereldwijd. Volkeren weten dit niet en kunnen zichzelf 
niet verdedigen tegen deze oorlogspraktijken.

Ik stop deze oorlogsmisdaden wel.
Op 18nov2016 heeft er een  Juridische coupe plaatsgevonden in Nederland.
MinisterPresident Markrutte en Koning Willem-Alexander zijn afgezet. 

Ik – DesireeElisabethStokkel – ben InterimMinisterPresident tot 17maart2017, de dag waarop
ik mijn arbeidscontract doorgeef aan de 1ste Gekozen MinisterPresident van Republiek 
Nederland.

Op 2juni2014 is er een ICC-rechtzaak tegen Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en 
MrPietervanVollenhoven gestart, omdat zij weigeren de Grondwet - Folterverdrag – 
Mensenrechten verdragen toe te passen om het NL volk te beschermen tegen een leven in 
dictatuur NL.

Op 17juli2014 vond de MH17 plaats; een moordpraktijk van NL-parlement en Koninklijkhuis 
die voorkomen had kunnen worden door het volk de waarheid over de geheime ICC-lobby te 
duiden… En het volk te dwingen zichzelf te beschermen tegen deze moordenaars-lobby. 

Ik – DesireeElisabethStokkel –  heb nu het bevel over Nederland; met of zonder de 
medewerking van dictator Markrutte of Koning WA.  Als Markrutte slim is werkt hij 
mee… en blijft hij uit de gevangenis.

 Werkt het Ministerie van Defensie onstaande lijst bevelen van mij per omgaande 
juridisch correct uit, vervallen de gevangenisstraffen voor personen werkzaam bij 
Defendie,  tegen wie ik een ICC-rechtzaak ben gestart. 

Weigert het Ministerie van Defensie personeel mijn bevelen uit te voeren, zal dit 
leiden tot arrestaties en rechtzaken tegen personen wegens ‘oorlogsmisdaden’.  
Ik laat personen in Rusland – SaudiArabia berechten en gevangen zetten.   

Het Ministerie van Defensie voert per direct uit:
1. GrondwetRepubliekNL
2. Wet Verkiezingen Referendum RepubliekNL
3. Wet RechtsysteemRepubliek NL
4. Vreemdelingenwet RepubliekNL

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.
kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.verkiezingen.referendum.2016.pdf

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.rechtsysteem.republieknl.april2016.pdf

http://www.desireestokkel-
nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/vreemdelingenwet.internationaalstrafhof.2015.pdf
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Lijst van Bevelen:

1. De Hoofdtaak van het Ministerie van Defensie is vanaf heden:
‘Het bouwen van rechtbanken in oorlogsgebied – conflictgebied, waarmee 
het lokale volk gedwongen wordt conflicten te beeindigen met rechtzaken 
– boetes – taakstraffen  – gevangenisstraffen’.

De GrondwetRepubliekNL dient als juridisch fundament voor deze 
Defensie-rechtbanken in conflictgebieden.
Jurisprudentie afkomstig van Arbitrage-rechtbanken in Holland zullen 
dienen als voorbeeld in conflictgebieden. 

2. Persconferentie voor het NL volk inzake transformatie Koninkrijk NL in 
RepubliekNL. 

De commandanten van het Ministerie van Defensie verklaren in een 
Persconferentie dat zij per 18nov2016 de GrondwetRepubliekNL en de 3 
bovengenoemde ‘bouwwetten RepubliekNL’ uitvoeren in elk dossier, op 
elk A4-tje.

Het Ministerie van Defensie zorgt ervoor dat DesireeElisabethStokkel haar 
arbeidscontract InterimMinisterPresident krijgt met ingang van 
18nov2016. Defensie ziet erop toe dat Markrutte of andere politici geen 
Soap-afleving maken van deze transformatie van Koninkrijk NL in 
Republiek NL.  Om reden van nationale veiligheid in Europa; voor de 
veiligheid van Defensie-personeel in het buitenland. 

DesireeElisabethStokkel zal als InterimMinisterPresident voornamelijk 
vanuit Huis werken. Dit is rustiger en veiliger voor iedereen. 
Ambassades zijn al gewend aan deze constructie. 

Het Koninklijkhuis bestaat niet meer;  wetten worden ondertekend door 
de MinisterPresident van de Republiek NL.  DesireeElisabethStokkel tot 
17maart2017. 

Tot 17 maart 2017 worden er in het parlement geen nieuwe wetten meer 
gemaakt. Het volk kiest op 15maart2015 de 1ste Gekozen 
MinisterPresident voor de Republiek NL. Vanaf die datum zal de 
democratisch gekozen MP alle nieuwe wetten voor Republiek NL 
ondertekenen. 

Dictator Markrutte blijft als MP in dienst tot 17maart2017. Hij  krijgt een 
unieke straf: ‘Alle leugens die hij heeft verteld – inherent aan de ICC-
rechtzaak tegen NL –  rechtzetten in parlement – voor de camera – 
internationaal’. Markrutte moet zijn eigen Bullshit opruimen. 
Ook moet hij het huidige parlement opschonen en omtoveren tot 
Zakenparlement conform de GrondwetRepubliekNL + 3 bouwwetten.

Het Ministerie van Defensie behandelt de Koninklijke familie als een 
hoofdstuk in een geschiedenisboek. De Beveiliging van het Koninklijkhuis 
wordt per direct gestopt. 
Het budget dat vrijkomt door de beveiliging van de Koninklijke familie te 
stoppen wordt geinvesteerd in het toepassen van de 
GrondwetRepubliekNL binnen het Defensie-apparaat. 
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De beveiliging van PVV GeertWilders en het bijbehorende toneelstuk 
wordt gestopt.  Budget dat hierdoor vrijkomt wordt ook door Defensie 
gestopt in de transformatie van Koninkrijk NL in RepubliekNL.

Alle VN-missies die nu door Defensie-personeel worden uitgevoerd worden
per direct gestopt: personeel en materieel komt nu terug naar Nederland.

Alle Grens-controle taken welke worden uitgevoerd door Defensie-
personeel blijven gehandhaafd; aan deze taken wordt niets veranderd. 

De samenwerking met de Navo wordt stopgezet tot 17maart2017.            
De Navo assisteert het NL-parlement – Koninklijkhuis – ICC bij het stieken
folteren – doden van burgers. 
Het is aan de nieuw Gekozen MinisterPresident RepubliekNL vanaf 
17maart2017 – en het volk – om te bepalen hoe de samenwerking met de 
Navo wordt vormgegeven. 

De haataanmakerij van het Defensie-personeel ten aanzien van Rusland, 
stopt per direct. 

Het Ministerie van Defensie maakt helder tijdens overleg met Ministeries 
van Defensies van andere landen ‘dat NL van nu af aan Rechtbanken in 
Oorlogsgebieden zal bouwen; en niet meer dan dat’. Geen simpel klusje!

Op 1 februari2017 geeft het Ministerie van Defensie in een persconferentie
een eerste schets van de bouw en werkwijze van een Rechtbank in 
oorlogsgebied, aan het volk, internationaal.  Komende maanden benut het 
Defensie-personeel om te komen tot een Nieuwe Rechten-cultuur binnen 
het Ministerie. 

Contracten welke het Ministerie van Defensie heeft afgesloten worden 
herijkt in de GrondwetRepubliekNL; fairtrade communiceren dus!

Ik wil dat het Nieuwe Ministerie van Defensie Republiek NL mij een emailadres per 
post toestuurt, voor  het afhandelen van zaken. In die brief staat ook vastgelegd dat
de Commandanten van het Ministerie van Defensie per direct bij dictator Markrutte 
zullen eisen dat hij mij het arbeidscontract InterimMinisterPresident toestuurt.     
Dit contract mag ook door een Marechausse man of vrouw worden afgeleverd aan 
mijn huis. 
Een kopie van dit arbeidscontract  InterimMinisterPresident DesireeElisabethStokkel
moet door de Commandanten van het Ministerie van Defensie worden overhandigd 
aan de Ambassade van Portugal –  UNSG AntonioGuterres & MariaRosa – .

Alleen Ministerie van Defensie ontvangt nu het dossier op CD; andere partijen 
hebben het dossier al op CD. 

DesireeStokkel

This letter is send by mail to: Ministry of Defence – ICC -  Markrutte – Embassy Russia – Portugal- SaudiArabia
This letter is send by email to: Embassy Myanmar – Japan – Ireland – USA-Scots parliament.
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