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ICC-rechtzaak tegen Kiesraadleden.  ICClawcase against  Member of the Electoral Council

Kiesraadleden, Koning Willem-

Alexander, ICC and ICJ, 

Kiesraad weigert Grondwet en Kieswet uit te 

voeren; helpt alle politieke partijen bij 

regelen folteren & moord op mijn gezin.

Ik start een ICC-rechtzaak tegen alle 

leden van de Kiesraad. 

Zij bewijzen mij  per email dat zij de ICC-

rechtzaak erkennen die ik ben gestart tegen 

Nederland.  Zij weigeren de Grondwet & 

Mensenrechtenverdrgen uit te voeren.

Zij weigeren hun samenwerking met 

Bestuursleden van alle politieke partijen,  

Kamerleden in de Staten-Generaal van alle 

politieke partijen in het parlement en 

Burgemeesters & Wethouders in mijn 

dossier,  te stoppen. Terwijl zij weten dat 

deze personen actief Misdrijven tegen de 

Menselijkheid praktiseren op burgers in 

Nederland. 

De Kiesraadleden weigeren het Folterverdrag

en andere Mensenrechten-verdragen toe te 

passen om de folter – & moordpraktijken 

van politici & ambtenaren voor wie zij de 

Tweedekamerverkiezingen, Provinciale 

verkiezingen en Gemeenteraadverkiezingen, 

EU-verkiezingen regelen, te stoppen.

Artikel 60 van de Grondwet eist dat alle 

Leden van de Staten-Generaal trouw 

aan de Nederlandse Grondwet beloven.

Dit betekent dat Leden van de Staten-

Generaal mij als moeder met 2 kinderen niet

mogen dwingen in Nederland te leven zonder

Grondrechten. 

Members of the ElectoralCouncil,  King 

Willem-Alexander,  ICC and ICJ, 

ElectoralCouncil refuses to conduct the Nl-

constitution & Electionlaw; they assist all 

political parties in arranging torture & murder 

on my family.

I hereby start een ICC-lawcase against all 

Members of the ElectoralCouncil.

They prove to me in their email that they 

recognize the ICC-lawcase I started against 

The Netherlands.

They refuse to conduct the NL-constitution & 

Humanright-treaties.

They refuse to stop their coöperation with 

Boardemmbers of all political parties, Members 

of Parliament and Mayors & aldermen in my 

file. While they know now that these persons 

actively practise Crimes against Humanity on 

civilians in The Netherlands.

Members of the ElectoralCouncil refuse to 

conduct the Torture-treaty and other 

Humanright-treaties on order to stop the 

torture – & killings of politicians & civil servants

with whom they work together for Elections for 

Parliament, District Elections, Council Elections 

and EU-elections.

Article 60 of the Constitution demands 

that all Members of Parliament conduct 

the Constitution of The Netherlands.

This means that Members of Parliament are 

forbidden to force a mother with 2 children to 

live in The Netherlands without Constitutional- 

rights.
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Zij mogen mij ook niet dwingen tegen 

Nederland een rechtzaak te starten bij het 

ICC. Dit hebben zij wel gedaan in 2005 / 

2006 / 2007.

De afgelopen 7 jaar hebben Presidenten, 

Ministers, Ambtenaren tegen wie ik de ICC-

rechtzaak ben gestart, mij misbruikt om een 

lobby-platform te bouwen waarop zij als 

groep machthebbers in NL ongestoord 

burgers kunnen folteren & vermoorden.

Deze groep machthebbers van Nederland 

heeft collectief beslist de Nederlandse 

Grondwet volledig te negeren,  zodra zij 

burgers willen folteren & doden en de 

slachtoffers hierover klagen.

De Kiesraadleden zijn dus al sinds 1mei2007

medeplichtig aan het folteren & een poging 

tot moord op mijn gezin,  uitgevoerd door 

Leden van de Staten-Generaal en 

Burgemeesters & Wethouders.

Er ligt sinds 2april2014 een ICC-rechtzaak 

tegen NL ligt tegen alle politieke partijen van

de Staten-Generaal – omdat er geen enkele 

politicus of ambtenaar  in NL is die de 

Misdrijven tegen de Menselijkheid wil 

stoppen-.  

Kiesraadleden zijn volgen de  Grondwet & 

Folterverdrag wettelijk verplicht het volk 

voor te lichten over Machtsmisbruik en 

Misdrijven tegen de Menselijkheid uitgevoerd

door  Leden van de Staten-Generaal. 

Kiesraadleden weigeren het volk te 

beschermen tegen een leven in Dictatuur 

Nederland, omdat zij willen blijven 

samenwerken met Ministers die hen van een

crimineel Arbeidscontract voorzien. 

Kiesraadleden kiezen er dus voor om hun 

Arbeidscontract – ondertekend door Leden 

van de Staten-Generaal die burgers folteren 

& vermoorden  – in stand te houden te koste

van het volk.

Kiesraadleden sluiten zich aan bij de groep 

machthebbers in NL die zich gedragen als 

officieel dictator. 

Kiesraadleden willen dus zelf ook dictator 

zijn en de Grondwet negeren.

They may neither force me to start an ICC-

lawcase against The Netherlands. But they 

have done so in 2005 / 2006 / 2007.

Over the past 7 years, Presidents, Ministers, 

Civil servants against whom I started the ICC-

lawcase,     have misused me to construct a 

lobby-platform on which they are free to 

torture & kill civilians as a group, without being

disturbed.

The group powerful persons in NL have 

collectively made the decision to ignore the 

Dutch Constitution completely as soon as they 

want to torture & kill civilians, and victim 

complain about this situation.

Members of the ElectoralCouncil are the 

accomplish of torture & a murder-attempt on 

my family, conducted by Members of 

Parliament and Mayor & Aldermen since 

1may2007.

There is an ICC-lawcase against NL against alle

political parties of the Parliament since 

2april2014, caused by the fact that there is not

one politician or civil servants in NL present 

who is willing to stop Crimes against Humanity.

Members of the Electoralcouncil are legally 

obliged to inform the people of Misconduct and 

Crimes agianst Humanity, practizes by 

Members of Parliament, based on the 

Constitution and Torture-treaty.

Members of the ElectoralCouncil refuse to 

protect the people against a live in Dictatorship

The Netherlands, now they want to continue to 

work together with Ministers who provide them

their criminal Labourcontract.

Thus, Members of the ElectoralCouncil make 

the choice to maintain their labourcontract – 

signed by Members of Parliament who torture &

kill civilians – at the cost of the people.

Members of the Electoralcouncil participate in a

group powerful persons in NL who officialy 

operate like a dictator.

Members of the ElectoralCouncil want to be 

dictators themselves who ignore the 

Constitution.
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De Grondwet eist dat alle inwoners van 

Nederland de  Mensenrechtenverdragen

toepassen volgens de Artikelen 90 – 95.

Ik eis tegen de volgende Kiesraadleden 

een gevangisstraf van 1 jaar. Ook moet 

zij mij een schadevergoeding van 100 

euro per maand betalen, vanaf 

2april2014.

• Prof. mr. H.R.B.M. Kummeling

• Mw. prof. dr. M.H. Leyenaar

• Mr. A.J. te Veldhuis

• Mw. mr. G.M.M. Blokdijk

• W.M.B. Stoker

• Mw. mr. drs. A.G. van Dijk

• Dr. P. Castenmiller

◦ Mr. M. Bakker

• mr. R.N.A. (Roderick) Al

The Constitution demands that all 

presidents of The Netherlands conduct the

Humanright-treaties based ont het articles

90 – 95.

I demand a prisonsentence for 1 years 

against following  Members of the 

ElectoralCouncil. They also must pay me a 

payment for the damge of a 100 euro per 

month, from2april2014.

• Prof. mr. H.R.B.M. Kummeling

• Mw. prof. dr. M.H. Leyenaar

• Mr. A.J. te Veldhuis

• Mw. mr. G.M.M. Blokdijk

• W.M.B. Stoker

• Mw. mr. drs. A.G. van Dijk

• Dr. P. Castenmiller

• Mr. M. Bakker

• mr. R.N.A. (Roderick) Al

Prince Charles

The Netherlands is now officially a dictatorship,

in a civil war. 

DesireeStokkel
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