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17 september 2010 Rechtbank Amsterdam 
Rechtzaak PVV Geert Wilders
Pb 84500,  1080 BN Amsterdam

Brieven aan de informateur  Kabinetsformatie 2010
Pb 20008, 2500 EA Den Haag

ICC,  Postbus 19519, 2500 CM Den haag
OTP-CR-407/07

         
PVV Geert Wilders,  VVD Mark Rutte, CDA Maxime Verhagen medeplichting aan slavernij, foltering en 
terrorsisme aanmaken in NL,  inherent aan rechtzaak tegen HR, Balkenende & co en gem. Bloemendaal bij 
Int.Strafhof, sinds 1 mei 2007.

PVV Geert Wilders, VVD Mark Rutte, CDA Maxime Verhagen accessory to slavery, torture and the making 
of terrorism in NL,  inherent to lawcase against DSC, Balkenende & co and municipal Bloemendaal within 
the International Crimininal Court, since 1 may 2007.

Rechtbank Amsterdam,

Ik ben straatarm dus kan ik het dossier alleen 
aanleveren op Cd. Alle informatie staat 
gepubliceerd om mijn websites. 

Ik ben niet verantwoordelijk voor het feit dat 
parlementsleden / politiek partijen dossiers – en 
emails - van burgers ongelezen weggooien, omdat 
zij niet willen weten welke rechtzaken er gaande 
zijn tegen parlemenstleden, bij het Internationaal 
Strafhof. 

Sinds 1 mei 2007 ligt er een rechtzaak tegen 
NL bij het Internationaal  Strafhof.
De Hoge Raad werkt als terrorist = zij gooit 
dossiers weg van burgers die een rechtzaak willen 
starten tegen parlementsleden die schuldig zijn 
aan ambtsmisdrijven; slavernij, foltering en 
terrorisme-aanmaken.
HR heeft geweigerd mijn rechtzaak tegen 
Balkenende & co  in 2007 in behandeling te 
nemen. 
Ik heb dus GEEN fundamentele mensenrechten 
meer. 
Het Int.Strafhof heeft deze zaak formeel in 
behandeling genomen in november 2007.
Sindsdien heb ik niets meer vernomen van het 
Int.Strafhof, wat duidt op grote mate van 
vriendjespolitiek & corruptie aan de zijde van het 
Int.Strafhof.  
De criminele werkwijze van het Int.Strafhof brengt 
oorlog & economische crisis in NL & EU. 

Op www.desireestokkel.nl leest u in de 
rechterkolom de brieven waarmee is op 1 mei 
2007 deze ICC-rechtzaak ben gestart.
Ook leest u daar de officiële ontvangstbevestiging.

Court of Law Amsterdam, 

I am very poor, therefore I can only send you this 
file on Cd. All documents are also published on my 
websites.

I am not responsible for the fact that MPs / political 
parties throw away files – and emails – of civilians 
without reading them, because they don't want to 
know that there are lawcass against MPs within the 
International Criminal Court.

Since 1 may 2007 there is a lawcase against 
NL within the Int.Criminal Court. (ICC)
The Dutch Supreme Court operates like a terrorist 
= they throw away files of civilians who want to 
start lawcase against MPs in case of 
misconduct/crimes against humanity; slavery, 
torture & making of terrorism.
DSC has refused to start my lawcase against 
Balkenende & co in 2007.
Today I have NO fundamental human rights 
anymore.
The Int.Criminal Court has accepted this case 
offcically in november 207.
I have never received any messages from ICC 
sinds that date, what proves that ICC is partial to 
NL and highly corrupt. 
The criminal method of working of the Int.Criminal 
court brings war & economical crisis to NL & EU.  

On www.desireestokkel.nl you read in the right 
table, the startingletters with which I started my 
ICC-case on 1 may 2007.
You also read the official letter of receipt from ICC.

And you read that Maxime Verhagen ignores my 
letters.
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U leest ook dat Maxime Verhagen mijn brieven aan 
hem negeert. 

Op grond van het Folterverdrag  art. 1. 2 en 3 
zijn alle parlementsleden wettelijk verplicht 
te willen weten welke rechtzaken er zijn 
tegen NL bij het Int.Strafhof. 
Parlementsleden die sinds 1 mei 2007 nog 
samenwerken met verdachten Balkenende & co 
zijn automatisch mede-plichtig aan slavernij, 
foltering en terrorisme-aanmaken. 

Tenzij zij publiekelijk en formeel afstand nemen 
van de criminele werkwijze van hun collega's in het 
parlement... 
En persoonlijk hun wettelijke verplichtingen gaan 
uitvoeren, die bewijzen dat  zij willen dat NL een 
Rechtstaat is die het Internationaal Recht invoert 
voor alle individuele burgers. 

Elk individu dat samenwerkt met verdachten van 
misdrijven tegen de menselijkheid bij het 
Int.Strafhof, is verplicht zich in het dossier te 
verdiepen en samenwerking met verdachte 
parlementsleden te verbreken. 
Elk individu moet bewijzen dat hij/zij geen 
oorlogsmisdadiger is.

Volgens het Statuut van Rome kan het Int.Strafhof 
op eigen initiatief elke mede-plichtige dwingen aan 
wezig te zijn in de rechtzaak van het Int.Strafhof.

Wat wil ik van de Rechtbank Amsterdam 
inzake de rechtzaak tegen PVV Geert Wilders?

Ik wil maar 1 ding:
'Nieuwe Tweede Kamerverkiezingen op grond 
van de waarheid over mijn ICC-rechtzaak 
tegen parlementsleden Balkenende & co, 
sinds 1 mei 2007'.

Dit zal ook de Hitler-praktijken die nu 
plaatsvinden binnen het ICC stoppen. 

Geert Wilders moet in de rechtzaal tegenover 
u  erkennen dat deze Nieuwe Tweede 
Kamerverkiezingen inderdaad wettelijk 
noodzakelijk zijn, teneinde te voorkomen dat 
NL in staat van oorlog terecht komt. 

Ik wil dat u Geert Wilders vraagt :
• 'Of hij weet van het bestaan van mijn ICC-

rechtzaak tegen NL.

• Waarom hij deze rechtzaak niet publiekelijk 
erkent; waarom hij geen afstand neemt 
van zijn criminele collega-parlementsleden.

• Waarom hij niet heeft aangedrongen op 
Nieuwe Tweedekamerverkiezingen.

• Of hij nu – in de rechtzaak – wel wil  dat er 

According to the Torture-treaty code 1, 2 and 
3 are all MPs legally obliged to want to know 
that there is a lawcase against NL within ICC.
MPs who work together with suspects Balkenende 
& co since 1 may 2007, are automatically 
accessory to slavery, torture & the making of 
terrorism. 

Unless they officially distance themselves from the 
criminal methods of their colleagues in 
parliament...
And personally take up their individual legal 
obligations, that prove that they want NL to be a 
State of Law implementing & conducting Int.Law 
for every individual civilian.

Every individual that works together with suspects 
of crimes against humanity in connection with an 
ICC-lawcase is obliged to study the file and to stop 
the coöperation with MPs immidiately.
Every individual must prove that he/she doesn't 
want to be a warcriminal.

According to the Statute of Rome the Int.Criminal 
Court can make accessors explain their activities in 
ICC-courtroom, on their own initiative.

What do I want from the Court of Law 
Amsterdam, in case of PVV Geert Wilders?

I only want 1 thing:

'New Elections for Parliament based on the 
truth about my ICC-case against MPs 
Balkenende & co, since 1 may 2007'.

This will also cut down the Hitler-practices 
that take now place within ICC.

Geert Wilders must acknowledge in your 
courtroom that New Elections for Parliament 
are legally required, in order to prevent NL 
from ending in a warzone.

I want you to ask Geert Wilders in your courtroom:
• 'If he's informed on my ICC-case against 

NL.

• Why he doesn't recognize this lawcase 
officially, in public; why he doesn't 
disctance himself from the criminal MPs in 
NL-parliament.

• Why he has not been persistent about New 
Elections for Parliament.

• If he now – in courtroom – wants New 
Elections for Parliament, in order to 
guarantee the State of Law NL'.



wel Nieuwe Tweede Kamerverkiezingen 
worden gestart teneinde de Rechtstaat NL 
te waarborgen.'

Bureau van de Informateur
Ik eis dat u onmiddellijk Nieuwe Tweede 
Kamerverkiezingen aankondigt en regelt bij alle 
politieke partijen, nu u weet dat er tegen NL een 
rechtzaak ligt bij het Int.Strafhof sinds 1 mei 2007.
En u weet dat u samenwerkt met officiële 
dictatoren. dit maakt u ook een oorlogsmisdadiger.

ICC, 
Ik wil dat VVD Mark Rutte, CDA Maxime 
Verhagen en PVV Geert Wilders  een 
gevangenisstraf krijgen van 1 jaar voor het 
negeren van mijn ICC-rechtzaak tegen HR, 
Balkenende & co en Bloemendaal, sinds 1 mei 
2007.

Op grond van het Folterverdag hadden zij 
deze rechtzaak moeten erkennen; ook hadden 
zij persoonlijk moeten bewijzen aan het 
NL_volk dat zij juridische correct willen 
werken teneinde de Rechtstaat NL te 
waarborgen.

Ik wil van elk parlementslid mij een 
schadevergoeding van 100 euro per maand, 
voor het feit dat zij mijn ICC-rechtzaak 
weigeren te verwerken, te betalen vanaf 1 
mei 2007.

 
Desiree Stokkel

Het is niet eenvoudig dit soort brieven te schrijven. 
Ik ben hier persoonlijk slachtoffer van slavernij, 
foltering en rechtenloosheid.  

Office for Coalition-negotiations Election 9 
june 2010

I demand that you announce and take the 
neccesary measures for New Elections for 
Parliament  with all political parties, now you are 
informed about a lawcase against NL within ICC, 
since 1 may 2007.
And you know now that you work together with 
official dictators, turns you into a warcriminal too.

ICC,
I want VVD Mark Rutte, CDA Maxime 
Verhagen and PVV Geert Wilders to be 
sentenced to prison for 1 year for ignoring my 
ICC-case against DSC, Balkenende & co and 
Bloemendaal, since 1 may 2007.

Based on the Torture-treaty they should have 
recognized this lawcase; they also should 
have proven to the NL-people that they 
personally want to work legally correct in 
order to guarantee State of Law NL.

I want every MP to pay me a 100 euro 
payment for the damage they cause me now 
they refuse to proceed on my ICC-case, to be 
payed from 1 may 2007. 

Desiree Stokkel

 Its not simple to write this type of letters.
I am personally the victim of slavery, torture and 
being lawless.

 


