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Mijn Woordenboek

Nederland op Aarde
Binnen de Verenigde Naties staat NL bekend als land:
dat Géén parlement heeft
dat Géén rechtsysteem meer heeft
dat Niet werkt voor behoud van NL als onafhankelijk land op wereldkaart
dat vrouwen / kinderen / armen stiekem foltert & doodt
dat een Juridisch slechte - zwakke - zakenpartner is, die bedrijven onnodig failliet laat
gaan
dat belangrijke onderzoeken vervalst voor het afbreken van Democratie & Rechtstaat

Hoe kan ik dit weten?
Ik ben de InterimMinisterPresident van dit Dombo-land sinds 18nov2016.
Ook binnen @WTO
Ik ben degene die bewijst HOE corrupt/ crimineel het NL-parlement ,
de Rechtspraak, het Koninklijkhuis, het Topmanagement zijn.
Ik ben slachtoffer van door deze Club geörganiseerde
Poging tot Moord op mijn gezin.
Ik ben door deze Club gedwongen als 1e NL-vrouw
een InternationaalStrafhof-rechtzaak tegen NL te starten....
... als ik niet gefolterd / gedood wil worden door deze Club.
Wat is Poging tot Moord in deze vorm?

1

Ik ben in Amsterdam geboren; mijn Kinderen zijn 100% Hollander.
De GemeenteBloemendaal bij Haarlem ging er in 2004 vanuit dat zij een Bijstandsgezin
mogen behandelen als
'een gezin dat vermoord mag worden'.
Bloemendaal mishandelde mij in een Hitler-constructie.
Ik moest naar de Rechter voor mijn Grondrechten - Arbeidsrechten Mensenrechten.
Eénmaal terug op het Stadhuis, kreeg ik te horen:
'Wij doen niets met Gerechtelijke uitspraken ... en jij doet wat wij willen'.
Resultaat: Als Burger kan je 10 x naar de Rechter en moet je het Parlement - Ministers /
Staatssecretarissen inschakelen voor het verkrijgen van je Grondrechten Mensenrechten.
Uiteindelijk kreeg ik van een Rechter een Gerechtelijke uitspraak met de mededeling:
'Mw Stokkel hoeft niet meer naar de Gemeente om haar uitkerings-zaken te regelen; zij
kan niet aan de eisen van de Gemeente voldoen.
Zaken worden voortaan schriftelijk geregeld'.
Ik moest toen nog altijd vechten voor Grondrechten - Mensenrechten; tot op de dag van
vandaag. In 2008 kwam er een Ambtenaar die mij wel al het geld gaf waarop ik recht
heb. Na 4 jaar vechten.
Nu ben ik Schietschijf in NL; ik moet afwachten welk Grondrecht ik spontaan krijg,
waarvoor ik moet vechten.
Vechten = ik word misbruikt voor corruptie door @Minpres @Koninklijkhuis
@RechtspraakNL @Advocatenorde @NationaleOmbudsman @RaadvoorRechtbijstand
@Het_OM @Jeugdzorg @_Knaw +++

Ministers / Staatssecretarissen
krijgen 3 jaar gevangenisstraf
als zij weigeren de Grondwet uit te voeren.
Artikel.355 Wetboek an Strafrecht
De weinige correspondentie die ik van Ministeries heb ontvangen, spreekt boekdelen.
Zij lezen geen dossiers
Tonen geen intelligentie
Bewijzen gewetensloosheid & moordlust
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Liegen over alles
Erkennen de autiriteit van de Rechter niet.
Willen geen Gemeente onder curatele stellen, zodra deze Gemeente weigert de
Grondwet - Mensenrechtenverdragen uit te voeren
Willen geen Ambtenaren - schuldig aan Ambtsmisdrijven ontslaan en vervangen
door Nieuwe Ambtenaren die wel de Gw uitvoeren-.
Wat doe je dan al burger die vecht tegen Poging tot Moord op het gezin?
Dan schakel je door naar de Wet op de Rechterlijke Organisatie, artikel76-procedure:
Ambtsmisdrijven begaan door Leden van de Staten-generaal worden in 1ste instantie
en hoogste ressort beoordeeld door de HogeRaad.
Je komt dus terecht in deze procedure als:
de President van de Rechtbank weigert je klacht in behandeling te nemen over
partijdige Rechters die waanzinnige / nutteloze uitspraken schrijven.
Rechters weigeren
de Grondwet en Mensenrechtenverdragen
te gebruiken in Gerechtelijke uitspraken, waardoor de Moordenaars steeds
sterker wordt.
Als de Advocatenorde weigert de Grondwet - Mensenrechtenverdragen uit te
voeren; weigert een Advocaat aan te wijzen die wel deze vorm van corruptie/
moord zal stoppen.
De Raad voor Rechtsbijstand niet wil meewerken.
Het Openbaar Ministerie het prima vindt dat Burgemeesters weigeren de Gw Mensenrechtenverdragen uit te voeren om te kunnen folteren / doden.
De Centrale Raad van Beroep, je 'dwingt' naar de HogeRaad toe te gaan voor
Artikel 76-procedure door een Half-bakken Gerechtelijke uitspraak te schrijven.

HogeRaad gooit alle dossiers
die zij ontvangen van
100% Rechtenloze personen in NL weg... ,
naar aanleiding van een telefoontje van de Minister President /
Koninklijkhuis lobby.
Koningin Beatrix vondt het
' een spannende tijd] ,
toen ik werd gedwongen naar het InternationaalStrafhof te gaan
om als NL-vrouw in NL
te mogen leven met Grondrechten-Mensenrechten.
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Zonder contstante bedreigingen / folteringen.
De Koningin ondertekent alle wetten,;
weigert zij de Grondwet uit te voeren
is zij een oorlogsmisdadiger.
Mei2007 InternationaalStrafhof
Nadat alle Ministers & Koningin hadden bewezen dat ik moet vechten voor mijn recht op
Grondrechten, moest ik wel naar het InternationaalStrafhof.
Ik heb organisaties als @Onderzoeksraad @clingendael gevraagd om deze situatie te
stoppen, wat zij weigerden.
Deze organisaties - en elk Individu - zijn verplicht om het Folterverdrag te
gebruiken om oorlogsmisdaden begaan door Ministers / Staatssecretarissen &
Koningin te stoppen.
Zij vonden het leuk mij te dwingen naar het ICC te gaan; zij hebben @HSD_NL
opgericht om de lobby rond www.desireestokkel-nl.net te kunnen beheersen,
voor zelfverrijking van deze Ambtenaren / ZZP-ers die dubbel uitbetaald
krijgen... voor hun Poging tot Moord op mij gezin.

Het ICC blijkt een Internationale Witwaspraktijk
voor Oorlogsmisdaden
begaan door Politici - CEOs - Advocaten - Journalisten +
te zijn.
Alle politieke partijen in Nl vinden dit goed.
Het rechtsfeit dat @NAVO hierdoor ook 100% corrupt is, is irrelevant.
Het feit dat door deze constructie Vele Oorlogen zijn gestart en draaiende
worden gehouden, is onbelangrijk.
Lobby bepaalt dat IK - starter van ICCrechtzaakNL - wel erkend ben als 'persoon
die terecht een zaak tegen NL start', maar dit wordt verborgen gehouden voor
het Volk op Aarde.
ICC weigert te werken met @UNHumanrights

VerenigdeNaties = terroristen - hol

VN-bazen weigeren zelf
het handvest van de VN uit te voeren;
weigeren
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Mensenrechtenverdrag uit te voeren op hun werkvloer.
@NAVO weigert UN-charter @UNHumanrights uit te voeren.
Alle oorlogsvoering op Aarde
is verankerd
in 100% waanzin over Rechten.
Niemand voert wettelijke plichten uit.
Juni2014

Ik vraag Koning Willem-Alexander
de Grondwet - Folterverdrag - Mensenrechtenverdragen
uit te voeren
en de ICCrechtzaak tegen NL te stoppen
met een Schikking & Schadevergoeding,
in het belang van Vrede in NL.
Hij weigert.
Dus: Mr PietervanVollenhoven ( Onderzoeksraad)
Koningin Maxima ( VN)
Koning Willem-Alexander ( DictatuurNL)
bewijzen dat zij burgers willen folteren / doden.
NL is formeel een Dictatuur.
Grondwet RepubliekNL

In juni 2014, geschreven in 3 weken van 50 werkuur.
Opgestuurd naar VN, met mededeling:
'Dit wordt het; ik neem de macht over van het NL-parlement +
Koninklijkhuis + Rechtspraak'.
Waardoor heb ik niet in 2014 deze Gw per decreet ingevoerd bij VN?
Omdat politieke partijen veel haat aan het aanmaken waren, in de samenleving.
Ik wil geen burgeroorlog in NL - EU.
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18nov2016, de Grondwet RepubliekNl wordt per decreet ingevoerd bij VN = WTO
VN-baas AntonioGuterres weigert verantwoordelijkheid te nemen, om oorlogen
op Aarde te stoppen / te voorkomen.
Weigert aan Volkeren op Aarde uit te leggen wat er gaande is in NL.
VN-landen weigeren mij in het openbaar te erkennen; gaan NL chanteren &
uitlachen.
VN-landen geven mij wel macht, maar ik mag niet deelnemen aan
Vredesonderhandelingen.
Ik email en maak Youtube-videos, waaruit alle rottende waarheid blijkt.
NL-parlement, Koninklijkhuis, Rechtspraak of welke Organisatie in NL dan ook,
blijven weigeren de ICCrechtzaakNL af te sluiten.
Miljarden NL-belastinggeld worden verspild aan deze vorm van oorlogsvoering.
Algarije, Venezuala, Bolivia... Kopieren mijn VN-contructie
InterimMinisterPresident. 'Beter iets dan niets'... Deze constructie voorkomt wel
gewelddadige Straat-oorlogen

NU, 7febr2020
NL-parlement functioneert niet.
NL-Topmanagement = Dombo club die zichzelf laat weg-chanteren voor behoud
DictatuurNL.

Het is Tijd - hoog tijd om de Rechtstaat Nederland te herstellen
vanaf de Grondwet RepubliekNL.
Verkiezingen Gekozen MinisterPresident RNL.
Wat nu?
1) Jongeren moeten lid worden van een Politieke partij, en deze van binnenuit
opschonen.
2) Verkiezingen eisen, zoals bepaald in GwRNL
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3) Daarna heeft het Volk veel OPRUIMmacht binnen Gemeente - Provincie
4) Arbitrage-rechtbank, zoals vastgelegd in GwRNL... had al op Aarde moeten zijn
in 2014 - 2016.
Deze moet er nu komen, omdat dit systeem de AI-robot - die alles komt
plunderen / vernietigen...te slim af is.
5) BREXIT = illegaal verdrag, doordat VerenigdKoninkrijk zowel NL als VN/ NAVO
steunen bij Oorlogsvoering op Nl-grondgebied.
'Win alle Rechtzaken-procedure', kan worden uitgevoerd door elk individu die
werkt vanaf www.desireestokkel-nl.net & Grondwet RepubliekNL.
= Schikking & Schadeclaim indienen bij PrimeMinister UK, @Downingstreet10

KlimaatKids - JongDefensie & Co
eisen voor zichzelf
Reset RechtstaatNL
met Folterverdrag & GwRNL in handen.
Evolutie van Intelligente

Je wilt niet gedwongen worden je persoonlijke ontplooiing te offeren aan een
zwakbegaafd landsbestuur.
Je wilt in goede Gezondheid leven & werken.

Evolutie van Wijsheid

Je wilt weten Wie je Vriend / Vijand is... op Aarde in Space.

Evolutie van Evolutie

Mixfix van al het goede dat ontstaat uit Reset Grondrechten - Mensenrechten voor ons
allemaal op Aarde in Space

Jongeren bouwen RepubliekNL

Folterverdrag: hoe werk je ermee?
Folterverdrag Tekst Wetten Overheid
Artikel 1
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1.
Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder „foltering" verstaan iedere handeling
waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt
toegebracht aan een persoon met zulke oogmerken als om van hem of van een derde
inlichtingen of een bekentenis te verkrijgen, hem te bestraffen voor een handeling die hij of
een derde heeft begaan of waarvan hij of een derde wordt verdacht deze te hebben begaan,
of hem of een derde te intimideren of ergens toe te dwingen dan wel om enigerlei reden
gebaseerd op discriminatie van welke aard ook, wanneer zulke pijn of zulk leed wordt
toegebracht door of op aanstichten van dan wel met de instemming of gedogen van een
overheidsfunctionaris of andere persoon die in een officiële hoedanigheid handelt. Foltering
omvat niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit, inherent aan of samenhangend met wettige
straffen.
2.
Dit artikel laat onverlet internationale akten of nationale wetgevingen die bepalingen met
een ruimere werkingssfeer omvatten of kunnen omvatten.
Artikel 2
1.
Iedere Staat die Partij is bij dit Verdrag, neemt doeltreffende wetgevende, bestuurlijke,
gerechtelijke of andere maatregelen ter voorkoming van foltering binnen elk onder zijn
rechtsmacht vallend gebied.
2.
Geen enkele uitzonderlijke omstandigheid, ongeacht of het gaat om een oorlogstoestand,
een oorlogsdreiging, binnenlandse politieke onrust of welke andere openbare noodsituatie
ook, kan worden aangevoerd als rechtvaardiging voor foltering.
3.
Een bevel van een hoger geplaatste functionaris of een overheidsinstantie mag niet worden
aangevoerd als rechtvaardiging voor foltering.

Artikel 3
1.
Geen enkele Staat die partij is bij dit Verdrag, mag een persoon uitzetten of terugzenden
(„refouler") naar of uitleveren aan een andere Staat wanneer er gegronde redenen zijn om
aan te nemen dat hij daar gevaar zou lopen te worden onderworpen aan foltering.
2.
Bij het vaststellen of zodanige redenen aanwezig zijn, dienen de bevoegde autoriteiten
rekening te houden met alle van belang zijnde overwegingen waaronder, waar van
toepassing, het bestaan in de betrokken Staat van een samenhangend patroon van grove,
flagrante of massale schendingen van mensenrechten.
Artikel 4
1.
Iedere Staat die Partij is, draagt er voor zorg dat alle vormen van foltering strafbaar zijn
krachtens zijn strafrecht. Hetzelfde geldt voor poging tot foltering en voor handelingen van
personen die medeplichtigheid of deelneming aan foltering opleveren.
2.
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Iedere Staat die Partij is, stelt deze delicten strafbaar met passende straffen, waarbij
rekening wordt gehouden met de ernstige aard ervan.
Artikel 5
1.
Iedere Staat die Partij is, neemt de eventueel noodzakelijke maatregelen tot vestiging van
zijn rechtsmacht ten aanzien van de in artikel 4 bedoelde delicten, en wel in de volgende
gevallen:
(a)wanneer de delicten worden gepleegd binnen een grondgebied onder zijn
rechtsmacht of aan boord van een schip of luchtvaartuig dat in die Staat is
geregistreerd;
(b)wanneer de verdachte onderdaan van die Staat is;
(c)wanneer het slachtoffer onderdaan van die Staat is, indien die Staat zulks passend
acht.
2.
Iedere Staat die Partij is, neemt tevens de eventueel noodzakelijke maatregelen tot
vestiging van zijn rechtsmacht ten aanzien van zodanige delicten in de gevallen waarin de
verdachte zich bevindt binnen een onder zijn rechtsmacht vallend grondgebied en deze Staat
hem niet ingevolge artikel 8 uitlevert aan een van de in het eerste lid van dit artikel
genoemde Staten.
3.
Dit Verdrag sluit geen enkele strafrechtelijke rechtsmacht uit die wordt uitgeoefend
overeenkomstig het nationale recht.
Artikel 6
1.
Iedere Staat die Partij is, binnen wiens grondgebied zich een persoon bevindt die ervan
wordt verdacht een in artikel 4 bedoeld delict te hebben gepleegd, neemt deze in hechtenis
of treft andere wettelijke maatregelen ten einde zijn aanwezigheid te waarborgen, nadat
deze Staat zich ervan heeft overtuigd, na een onderzoek van de deze ter beschikking
staande gegevens, dat de omstandigheden zulks rechtvaardigen. De hechtenis en andere
wettelijke maatregelen dienen overeen te stemmen met het bepaalde in de wetgeving van
die Staat, doch mogen slechts zolang worden voortgezet als nodig is om een strafvervolging
of uitleveringsprocedure in te stellen.
2.
Een zodanige Staat stelt onmiddellijk een voorlopig onderzoek naar de feiten in.
3.
Aan ieder die zich ingevolge het eerste lid van dit artikel in hechtenis bevindt, dient hulp te
worden geboden om zich onmiddellijk in verbinding te stellen met de dichtstbijzijnde
bevoegde vertegenwoordiger van de Staat waarvan hij onderdaan is, of, indien hij staatloos
is, met de vertegenwoordiger van de Staat waar hij gewoonlijk verblijft.
4.
Wanneer een Staat, ingevolge dit artikel, een persoon in hechtenis heeft genomen, dient hij
onmiddellijk de in artikel 5, eerste lid, bedoelde Staten in kennis te stellen van het feit dat
deze persoon zich in hechtenis bevindt en van de omstandigheden die zijn gevangenhouding
rechtvaardigen. De Staat die het in het tweede lid van dit artikel bedoelde voorlopige
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onderzoek verricht, brengt onverwijld verslag uit van zijn bevindingen aan de genoemde
Staten en deelt mede, of hij voornemens is, zijn rechtsmacht uit te oefenen.

Zakenparlement Grondwet RepubliekNL
Deze Grondwet redt het leven van de Jonge Generatie,
maar of jullie dit Goede Probleem-oplossende leven is gegund
moet nog blijken.
Ik sta hier als InterimMinisterPresident omdat ik niet gefolterd - gedood wil worden
door het Top-management van NL.
Maar, het feit dat ik hier moet staan voor al mijn Grondrechten is barbaars.
Het feit dat de VN weigert een VN-baas te installeren die het VN-verdrag &
Mensenrechtenverdragen uitvoert... en mij manipuleert tot het uitvoeren van allerlei
Internationale Taken... voor Recht & Vrede in NL.... is barbaars.
Het feit dat Kinderen nu ook voor hun Grondrechten moeten vechten ...
is meer dan barbaars. Het is Juridisch gezien een Oorlogsverklaring van
Volwassenen aan Kinderen.
Het feit dat ik de Allermachtigste Juridische Positie op Aarde heb - en niemand in NL
hierover wil praten - is een teken dat NL een zwakbegaafd land is. Slimme
Individuen kunnen NL failliet maken, of overnemen ... met mij als IMP in het
midden.
Politiek bestuur opschonen
Jongeren moeten een Zakenparlement aanmaken - voor zichzelf.
Politieke partijen moeten de Grondwet uitvoeren, in hun positie als Rechtspersoon;
in het Parlement; in het land.
Hiertoe moeten zij gedwongen worden. Ministeries - Bedrijven moeten gedwongen
worden tot het uitvoeren van de Grondwet, voor behoud van deze bedrijven in
Rechtstaat Onafhankelijk NL.
Burgers hebben dankzij GwRNL veel Referendum macht binnen Gemeente /
Provincie. Zij kunnen zelfs 'slecht functionerende personen verwijderen uit hun
arbeidscontract m.b.v. een Referendum, op voorwaarde dat zij een goed
functionerende persoon in dit arbeidscontract stemmen'.
De NL bureaucratie moet AI-robot -proof gemaakt worden; kan alleen met GwRNL.
De Jonge Generatie heeft een groot ICT-probleem.
Nu zij niet zijn opgevoed voor het regelen van Juridische zaken, hebben zij een
ontwikkelingsachterstand op Buitenlandse jongeren.
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De AI-robot wordt voornamelijk door het Buitenland ontwikkeld.
Het is ook het Buitenland dat ons uitlegt wat de echte gevaren zijn; NLers werken
niet.
Het Criminele Landsbestuur NL - en ook het Bedrijfsleven - willen helemaal geen
moeite doen om de NL Rechtstaat overeind te houden te midden van plunderende
AI-robots.
Jongeren moeten dus elke dag vechten... voor alle rechten voor hun lichaam.
Volwassenen parasiteren op deze gevechten voor Goed Bestuur.
Jongeren hebben een slechtere kwaliteit leven, dan hun ouders & familie hadden op
dezelfde leeftijd... decennia geleden.
Dit ICT-probleem kan je alleen de baas met GwRNL, omdat de Arbitrage-rechtbank
regelt dat elke crimineel een Schikking & Schadevergoeding moet betalen aan het
Rechtenloze Slachtoffer. In een transparant - eenvoudige & goedkope - juridische
procedure.
Jongeren leven in een wereld waarin de InternetProvider & fabriek van de AI-robot
meer macht hebben dan het Parlement - Gemeente - Provincie hebben.
Alleen een Zaken-parlement kan Jongeren een Gezond leven garanderen.
Dit parlement gaan wij nu bouwen.
Zijn er vragen?
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