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Koningshuis informeren. 
ICC-rechtzaak tegen Minister President Mark Rutte, Minister IvoOpstelten, Minister RonaldPlasterk,  
PVDA  ex-vice-premier WouterBos VUMC, PVDA voorzitter HansSpekman.

Koning willem-Alexander, Koningin 
Maxima,  ICC and ICJ, 

Per 2april2014 ligt er tegen alle politieke 
partijen van de Staten-Generaal een 
rechtzaak bij het InternationaalStrafhof.

Alle partijen en hun individuele kamerleden 
weigeren de Grondwet & Verdragen toe te 
passen.

Dit heeft tot gevolg dat zij het bestaan van 
de ICC-rechtzaak die ik op 1mei2007 tegen 
NL ben gestart negeren.

Alle politieke partijen regelen moord op mijn 
lichaam en mijn kinderen, nu zij de 
Rechtbanken, Advocateorde en 
Universiteiten corrupt willen houden.

Zij willen via de HogeRaad mensen kunnen 
laten verdwijnen.

Zij willen ook dat het InternationaalStrafhof 
een Nederlands gezin foltert & doodt, nu de 
moeder van dit gezin – ik – bewijs dat het 
ICC een moordenaarsclub is.

ICC weigert Statuut van Rome & verdragen 
toe te passen bij het beoordelen van 
dossiers. Mijn dossier.

Het gevolg hiervan is dat de 
Nederlandse Koninklijke familie een 
100% dictatorfamilie is.

Nu heeft u wel de plicht om de 
Grondwet uit te voeren... en dus ook het
Folterverdrag. 

King Willem-Alexander, Queen Maxima, 
ICC and ICJ, 

Since 2april2014 there is a lawcase against all 
political parties of the Dutch parliament, inside 
the InternationalCriminalCourt.

All parties and their indivudual members of 
parliament refuse to conduct the Constitution &
Treaties.

The result of this is that they refuse to 
acknowledge the fact that I started an ICC-
lawcase against NL on 1 may2007.

All political parties arrange murder on my body
and children, now they want to keep Courts of 
law, the Barassociation and Universities 
corrupt.
They want to be able to have human beings 
disappear via the Dutch Supreme Court.

The also want ICC to torture & murder a Dutch 
family, now the mother of this family – me – 
proves that ICC is a murdergang.

ICC refuses to conduct the Statute or Rome 
and Treaties when they judge on files. My file.

The consequence is that the Dutch Royal 
Family is a 100%  dictator-family.

You,  personally,  do have the legal 
obligation to conduct the Constitution... 
and therefore also the Torture-treaty.

According to this treaty its is forbidden for
you to assist a political party in organizing
murder on my family.
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Volgens dit verdrag mag u politieke 
partijen niet helpen bij het regelen van 
moord op mijn gezin.

Het is eveneens verboden om 
Rechtbanken corrupt te houden voor 
etnische zuivering in NL.

Uit mijn dossier op CD en websites 
gepubliceerd blijkt dat ik Ministers vele 
malen heb gesommeerd de ICC-rechtzaak 
tegen Nederland te stoppen met een 
schikking & schadevergoeding.

Ik wil mijn fundamentele mensenrechten – 
Hollandse Grondrechten – terug.
Ik wil ook dat Nederland een Rechtstaat blijft
en haar souvereiniteit behoudt.

Ik eis 5 miljoen euro – belastingvrij – als 
schikking & schadevergoeding ontvangen op 
mijn bankrekening. Kopie Belasting-
document op mijn naam toegevoegd.

 
5 Miljoen euro is een zeer redelijk bedrag.
Het treiteren van mijn gezin, het corrupt 
houden van de Rechterlijke macht, het 
regelen van moord op burgers en het in 
oorlog laten brengen van Nederland via het 
ICC, kost de belastingbetaler vele miljarden 
euro's.

U moet kiezen tussen het bouwen van een 
burgeroorlog in NL of het resetten van de 
Rechtstaat NL.

Its also forbidden to keep the Courts of 
law corrupt for etnic cleansing in NL.

My file on the CD and published on websites 
proves that I have ordered Ministers to close 
down this ICC-lawcase against the Netherlands
with a settlement & payment for the damage.

I want my fundamental human rights – 
constitutional rights – back.
I also want the Netherlands to stay a State of 
law with her own souvereinity.

I demand  5 million euro – taxfree – as a 
settlement & payment for the damage, on my 
bankaccount. Copy of Taxoffice on my name 
added.

5 Miljoen euro is a fair payment.
The torment of my family, the maintenance of 
corruption in the Court-system, the 
arrangement of murder on civilians and the  
start a civil war in Holland via ICC, cost the 
tax-payer billions of euro's.

Youhave to make a choice between the building
of a civilwar in NL or Resetting State of Law NL.

Prince Charles
You can no longer relate tot he Dutch Royal 
Family, when they refuse to Reset the State of 
Law the Netherlands.

DesireeStokkel
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