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Afdrukken
Van:

"Visits" <Visits@icc-cpi.int>

Aan:

"d.e.stokkel" <d.e.stokkel@orange.nl>

Datum:
Onderwerp:

10/05/07 05:38 PM
RE: Aanklacht tegen HR& Balkenende
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From: d.e.stokkel [mailto:d.e.stokkel@orange.nl]
Sent: Thursday, May 10, 2007 7:05 AM
To: Visits
Subject: Aanklacht tegen HR& Balkenende
Geachte heer Serge Brammertz,

U heeft 2 mei 2007 mijn dossier voor de aanklacht tegen de Hoge Raad der
Nederlanden, kabinetten Balkenende I- IV & gem.Bloemendaal ontvangen.
Ik lees in statuut & reglementen dat u binnen 1 maand laat weten óf en hóe u
nauwgezet onderzoek gaat invullen naar kwaliteit van het leven van de mens
achter het dossier.
Binnen 90 dagen is helder of de Kamer voor Vooronderzoek - rechters - óók
akkoord gaan met verdere vervolging.

Ik wil van u een ontvangstbevestiging op mijn dossier.
Dit heb ik nodig voor:
mijzelf - want ik word bijna gek van angst bij het idee dat ICC mijn dossier
niet ontvankelijk verklaart - en
 voor organisaties die nu mijn dossier ook hebben gekregen.
Onderzoeksraad, NIOD, Clingendael, Bisdom& Vaticaan e.a.
Zij willen ook weten of u het dossier leest en serieus neemt.


U mag 90 dagen doen over alle onderzoeken, maar ik wil wel NU weten of u
onpartijdig bent aan de Nederlandse rechterlijke macht & Kabinetten Balkenende.
Ik besef dat procederen tegen Europeanen 'nogal vreemd is', maar de groeiende
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burgeroorlog in EU is al een feit.
U mag de ontvangst van mijn dossier ook per email bevestigen.

Vriendelijke groet,
desiree stokkel
donkerelaan 39
2061 jk bloemendaal
023 5279457
www.desireestokkel.nl
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