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Internationaal Strafhof 
werkt uitsluitend 
voor doden 
van alle Mensen 
op NL grondgebied … 
voor Geld vanuit VN.   

icc-cpi.int

7 maart 2023  

Internationaal Strafhof 
= VN witwaspraktijk voor Depopulatie. 

Het ICC is geen rechtbank:

 Geen Standaard Lobby systeem ‘waaraan Iedereen mag deelnemen’. 

 Geen Transparant Recht-systeem, met procedures.

 Maakt geen gebruik van VN handvest – Folterverdrag – 
Mensenrechtenverdragen.

 Doet niets met Economische Verdragen.

 Werkt met Geselecteerd Personeel voor komst van 1 Wereldparlement.

 Werkt met Laag – of Ongeschoold personeel… en verzwijgt dit.

 ICC werkt als ‘Rechtbank voor Elite die na Depopulatie nog leeft’. 
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 Foltert & doodt Slachtoffers die rechtszaken starten tegen VN-
land, tegen Betaling  = vaak Arbeidscontract & Leuke reisjes. 

 Werkt samen met Defensie – NATO – Interpol voor doden van Volkeren.

 Werkt actief mee aan Oorlogsmisdaden met 5G / Chemie / Voltage / 
HAARP = zij bezoeken Universiteiten voor Voorlichting; regelen Oorlog.

Koninkrijk Nederland  wil dat alle Mensen worden gedood.

Jonge Generatie kan 5G / Chemie terrorisme / Voltage 
aanslagen niet overleven. 

Afgelopen jaren heeft het ICC – vanzelfsprekend van mij , DésiréeStokkel – 
regel matig een update ontvangen van mijn Dossier: OTP-CR-407/07

www.republiekbvnl.nl/desireestokkel-icc-rechtszaak-nl

Ook Mijn Aanklacht tegen veroorzakers van Biowapen oorlog SARScov2 / 
Covid 19… wordt genegeerd. 

Terwijl dit voor alle Burgers op planeet Aarde van Levensbelang is. 

De Oekraine-oorlog had door ICC voorkomen kunnen worden;
er is ICC rechtszaak tegen alle VN-presidenten omdat zij Dictatuur NL hebben 
gebouwd… en mijn Lichaam & Privé leven hiervoor misbruiken. 

Vanaf juli2017 zijn alle Sancties tegen alle VN-landen dus niet Rechtsgeldig,
omdat deze Landen het VN handvest – Folterverdrag – 
Mensenrechtenverdragen – Economische verdragen – Grondwet Thuisland niet
uitvoeren. 

ICC had sinds Mei 2007 het Volk op Aarde kunnen redden uit Oorlogen:
 – dag waarop een Nederlandse Vrouw een ICC rechtszaak tegen NL start, 
omdat zij  niet vermoord wil worden door Gemeente Bloemendaal / AIVD / 
MinBZK / Clingendael - .

15 Jaar wordt het Dossier DésiréeStokkel OTP-CR-407/07 misbruikt voor 
Bouwen van WEF 1 Wereldparlement. 

FBI heeft DésiréeStokkel in leven gehouden vanaf 2008. 
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Politieke Partijen DictatuurNL / KoninkrijkNL

Er is geen enkele Politieke Partij in Nederland die Wereldoorlog 3 wil 
stoppen. 

Velen weten dat ik – DésiréeStokkel – afgelopen jaren lid was van VVD – D66.
Deze partijen kunnen niet van binnenuit worden opgeschoond.    

Geldt ook voor PVV – Cda – Christenunie – SGP – GL – PVDA – 50plus – SP – 
FVD – JA21 ++

BVnederland is uitgekozen voor ‘gedwongen schoonmaak van 
binnenuit’, omdat zij geen WEF taal / program uitvoeren. 

Maar……

BVNL  neemt het Amnestie-aanbod van FBI niet serieus.

Het is nu een partij voor vnl verwende mannen van middelbare leeftijd,
die WO3 laten komen en wegwaaien… ‘omdat zij toch wel betaald krijgen’. 

Dit loopt spaak. 

Het Internationaal Strafhof is de As van Kwaad op Planeet Aarde.
Voor alle landen.

Vooral nu Amerika  wel werkt aan Stop Wereldoorlog 3… en 
Koninkrijk NL niet. 

WO3  
=   een oorlog die Vredes / Rechten onderhandelingen nodig heeft.  

5G en Biowapens moeten uit het Dagelijkse leven van Mensen worden 
verwijderd.    NU ICC-personeel actief meewerkt aan uitvoeren van Terrorisme
-aanslagen ‘in de naam van Vechten tegen Oorlog’,   is het einde ‘zoek’. 

Vredesonderhandelingen voor Stop 5G / Chemie oorlog

In KoninkrijkNL moet een Politieke Partij worden gedwongen tot Internationale
Onderhandelingen, vanaf de ICC Rechtzaak tegen NL & VN presidenten 
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realiteit.
Rijksoverheid / Statengeneraal  / Gemeente Bloemendaal weigeren 
deze ICC rechtszaak te bespreken met het NL volk. 

Media weigeren dit ook. 

Voor andere VN-landen betekent dit dat ALLE HANDEL  - die nu plaats heeft 
op Hardware & Software kanalen – niet beveiligd kan worden. 

Amerika leeft vanaf Eigen Grondwet.
KoninkrijkNL werkt voor de Komst van de EU-grondwet in 2025;  leven onder 
5G dwang van NATO – VN   en Intosai als Min Financiën voor 1 
Wereldparlement. 

Nederland gijzelt de Vooruitgang van Goede Kwaliteit van Leven op 
Aarde.

 Bepaalt ‘dat VN-landen op Zwakbegaafd-denkniveau moeten 
functioneren… omdat  NL dit wil’. 

 Bepaalt dat ICC corrupt blijft en dat Landsbestuur NL geen straf krijgt.

 In NL krijgt de Top-laag van Management bijna nooit straf;  dit moet zo 
blijven… voor WEF Depopulatie programma…, is de teneur / tirannie. 

 
Er is natuurlijk geen Land op Aarde, in Space dat bereidt is haar Eigen Regels 
op de heffen voor Kwaadaardig Nederland.

Nu deze VN-landen ook de corruptie niet stoppen ‘uit Eigen Beland 
tijdens WO3’,  heeft het Darkweb de Geheime Macht op de planeet. 

 Geldgroepen op Darkweb ‘zijn gewone bedrijven’. 
 Handel = ritselen & rommelen, onder chantage. 

Blijft Nederland het As van het Kwaad, zal dit leiden tot het Instorten van alle 
VN-landen. 

1 Mens en 1 Planeet kunnen maar een beperkte hoeveelheid Machtsmisbruik 
met  5G / RF / EMR en Chemie verwerken. 

Blijft Nederland de Genezing & bredere Evolutie van Amerika tegenwerken, 
resulteert dit in Moordaanslagen op NL volk op NL grondgebied. 
Te beginnen met de personen, tegen wie een ICC rechtszaak is gestart.
En, tegen het ICC-personeel.
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Vredesonderhandelingen starten dus met de vragen:

 Wie wil dat het Internationaal Strafhof een Witwas-praktijk WO3 blijft?

 Wie binnen VN willen dat WO3 blijft voortgaan?
  

 Wie zijn de Onderhandelaars voor Nederland?

◦ Kan alleen DésiréeStokkel zijn, nu zij de ICC rechtszaak is 
gestart. 

◦ Vereist is :  
Ministerie van Binnenlandse Zaken moet de ICC rechtszaak 
tegen NL afsluiten met Schikking & Schadevergoeding.

◦ Alleen als NL stopt met Massamoordenaar zijn, hebben overige VN 
landen geen reden om 100% NL volk uit te moorden. 

◦ BVnederland  begrijpt helemaal niet WAT er voor Nodig is om 
Vredesonderhandelingen te starten; zij denken dat zij aan de macht 
in KoninkrijkNL ‘wel wat kunnen fixen’. 

▪ Niet dus…
18 miljoen Nederlanders zijn zwaar ondergeschikt aan 7.8 miljard 
mensen.

▪ Bovendien is in NL de 100% Rechtspraak ook voor 100% corruptie
tussen ICC – VN – NATO – Koninkrijk parlement +++

 Een Recht systeem dat op geen enkele wijze moeite doet 
om Grondrechten te waarborgen aan Eigen Volk, is ten 
dode opgeschreven.  
Zeker als deze Crime club ook nog eens Te Lui is om te 
werken / Te kwaadaardig is ; en,  wacht op de komst van 
de Rechter AI – robot, die van Rechters … nog luiere Adviseurs 
voor Robot maakt.

 Een Onderwijs systeem dat alle communicatie over 
Recht-systeem , manipuleert in Rechtenloosheid voor de 
Slaaf der Nederland en het ICC… wordt  uitgeschakeld 
door Buitenland, dat wel een Intelligente Evolutie wil. 

◦ Feit dat al ruim 15 jaar het MinBZK – Defensie – Justitie – MinBZ – 
Financiën werken voor doden van Eigen Volk, betekent ‘dat FBI 
Amerika  de Macht gaat overnemen’. 
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Onderhandelingen voor het Stoppen van ICC corruptie, worden dan 
door USA gedomineerd… en Koninkrijk NL is de Laag-intelligente 
Criminele Slaaf. 

Het MinBZK of Defensie hebben geen enkel vorm van Beschaving & 
Intelligentie getoond,  vanaf de Start van WO3  de Covid19 oorlog. 

Zij hadden – obv het VN handvest & Folterverdrag – het NL volk moeten 
beschermen op NL grondgebied  … en op TV moeten kiezen voor Bouwen van 
RepubliekNL.  Herstel van Grondrechten voor NL volk op NL grondgebied; 
bekend bij VN & ICC. 

Bedacht en Geschreven door

DésiréeStokkel
Donkerelaan 39
2061 jk Bloemendaal-nl
Nederland

www.rechtenpit.nl 
www.republiekbvnl.nl
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