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Onderwerp:ICC rechtzaak tegen MartinvanRijn Fwd: DSW Polisvoorwaarden wijzigen voor 2018 =

Zorg-Sexwerker toevoegen Fwd: Sexueel Misbruik Defensie personeel

Datum:Mon, 13 Nov 2017 15:00:41 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, a.hartog@hagaziekenhuis.nl

CC:info@nza.nl, lhv@lhv.nl, meldpunt@igz.nl, info@wijzijnproud.nl,

woordvoering@knp.politie.nl, communicatie@fier.nl, huiselijkgeweld@movisie.nl, Stop

the War Coalition <office@stopwar.org.uk>, hendriks@richardkorver.nl,

info@teurlingsellens.nl, info@sapadvocaten.nl, info@nvsa.nl,

centrale.clientenraad@ggzcentraal.nl, info@ggznederland.nl, info@vvd.nl, pers@fvd.nl,

cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, M.Cheret@reclassering.nl,

info@jeugdzorgnederland.nl, info@pvda.nl, info@d66.nl, receptie@groenlinks.nl,

juridisch@thuiswinkel.org, redactie@tweakers.net, ondernemingskamer@rechtspraak.nl,

info@detailhandel.nl, info@khn.nl, info@knb.nl, pm@pm.gov.pt,

haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, archivio.denhaag@esteri.it,

washington.field@ic.fbi.gov, ipafrance@ipafrance.org, ipaespana@ipaespana.org,

info@werkenbijdefensie.nl, sp@tweedekamer.nl, sgp@tweedekamer.nl,

ledenadmin@50pluspartij.nl, info@expertisecentrummantelzorg.nl,

info@kennispleingehandicaptensector.nl, info@kennisnet.nl, redactie@studenten.net,

redactie@passendonderwijs.nl, info@acp.nl, Stichtingvliegrampmh17@gmail.com,

info@mendelcollege.nl, Loket Onderwijsinspectie <loket@onderwijsinspectie.nl>,

onderwijs@digiloket.nl, Info <info@mboraad.nl>, info@poraad.nl, info@vo-raad.nl,

pers@demedischspecialist.nl, info@mijnkinderarts.nl, info@tdh.nl,

chinaemb_nl@mfa.gov.cn, hadgen@had.gov.hk, nlemb@mofa.gov.sa,

webmaster@africa-union.org, i.nijhuis@minvenj.nl, info@arubahuis.nl,

ambassade.suriname@wxs.nl, embjapan@lx.mofa.go.jp, lon.student@mfa.gov.ir,

info@buurtzorgnederland.com

Reinier Haga Groep

Het is volgens de wet verboden om PVDA-er MartinvanRijn in dienst te nemen.

Er ligt een Internationaal Strafhof rechtzaak tegen hem, wegens het organiseren

van moord op burgers - via corruptie bij de rechtbanken - en via mijn lichaam & dossier.

U bent wettelijke verplicht om het folterverdrag toe te passen;

weigert u... bent u medeplichtig aan oorlogsmisdaden op lichamen van Hollanders.

MH17 - Annefaber.... 

Ik kan het voltallige bestuur in de ICC-cel zetten.

Ziekenhuizen - zorgsector weten dat NL een Dictatuur is per 2juni2014 en een Republiek per

18nov2016,

geregeld via UNSG guterres.

Maar, de zorg-sector vindt het prima dat bestuurders in de zorg burgers willen & wetens laten

folteren - doden door politici - koning - rechters - lobby.

DesireeStokkel
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DSW, Zorg, RepubliekNL,

Het is nog mogelijk om de Polisvoorwaarden voor de Beste Aanvullende Verzekering te wijzigen

voor 2018.

Er moet aan worden teogevoegd: 12 x 20 minuten sex-vergoeding, mits bij Medisch

Sex-zorgverlener.

Zowel medisch Sex-zorgverlener als Klant zijn publiekelijk bekend.

En de wet Vrijwillige Chemische Castratie RepubliekNL moet ook in de Polisvoorwaarden

worden verwerrkt.  NU

Het systeem Medisch Sex-zorgverlener = nog niet eenduidig transparant gebouwd.

Zodra de Zorgverzekeraar....een Sex-uurtje in de allerduurste Aanvullende verzekering -

Polisvoorwaarde opneemt,

recycled de Sex-zorg zichzelf sneller tot een Gezond systeem.

Het systeem is er nog niet.... dus hoeft er ook niet uitbetaald te worden....

En dit is toch de bedoeling?

Bovendien is het een slim Marketing-tool.

Jongeren krijgen ook een veel 'gezondere sex-opvoeding + medisch beeld zonder Online-hysterie'.

'Wij deden dat vroeger niet; naakt op de foto'.

China... I believe that you must provide in a Healthcare insurance, per unit:

Dentist... or GP familydoctor ... or Midwifery....or Lifetime-illnesses...

People only  buy the insurance-part they need.

DesireeStokkel
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Defensie-personeel,

Als InterimMinisterPresident van Nederland geef ik de volgende instructie,

inzake Sexueel Misbruik binnen Defensie-ministerie:

Gebruik je 1-Persoons-hersenen; op grond van het Folterverdrag ben je dit wettelijk

verplicht.

Zolang ik mijn arbeidscontract IMP nog niet heb, is Defensie een Moordenaarsclub aan de

macht.

Advocaten - Professoren - Zorgverleners steunen de Elite-moordenaarsclub Rutte III...

die extreem machtig - huichelachtig - gevaarlijk voor de Individuele burger is.

Rechtbanken zijn voor zien van 100% corrupte Rechters; die nu met alle geweld de nieuwe
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AFTAP-wet moeten invoeren & uitvoeren. Criminele Rechters zullen de Toetsingscommissie

AFTAP-wet

vullen; er komt niets goeds uit. De machtspositie van de Elite-lobby is belangrijker dan het

lichaam van de individuele Defensie-medewerker.

Ga naar je eigen HUISARTS, zodra je slachtoffer bent van Sexueel Geweld binnen Defensie.

Vergeet Defensie-regeltjes.....

Als het lichaam beschadigd is...maak foto's in de spreekkamer bij de huisarts.

Ga naar een 'Therapeut die losstaat van de GGZ, nu de GGZ het veel te druk heeft'.

Ga niet naar organisaties als FIER - CentrumSexueelGeweld in ziekenhuizen - ;

deze monsters zijn lid van de Elite-moordenaarsclubs... en saboteren de rechtspositie

voor hun persoonlijke Vrijheid tot Moorden binnen de de Zorg-sector & Rutte III.

Leg in het 1ste gesprek bij de therapeut  uit dat je naar de Rechter wilt voor een Rechtzaak

tegen Defensie.

Gebruik de Zorgverzekeraar: Vertel de waarheid.... en vergeet je schroom.

De Duivelse lobby is te sterk om te passeren; Rutte III wil een burgeroorlog.

Je kan bij de Verzekeraar zelf  een Brief uploaden in je dossier, waarin je uitlegt 'wat

Defensie-personeel

nodig heeft ban de Zorgverzekeraar'.

Militaire-rechtbank: pas als allerlaatste station.

Stok achter de deur? Stuur de brief die je aan de Zorgverzekeraar stuurt ook aan de UNSG

guterres,

via de Ambassade Portugal in Denhaag.

EU-politici DonaldTusk - Juncker - Tajani ... heeft geen nut; zij negeren het Folterverdrag

om de EU als moordwapen te kunnen gebruiken.

Zolang ik mijn arbeidscontract IMP nog niet formeel heb ontvangen,

kunnen zaken ook via mij geregeld worden.... op mijn huisadres.

Ik werk vanaf het Folterverdrag en de GrondwetRepubliekNL.

Als IMP zal ik formeel reageren = Defensie-top CDS RobBauer gaat ook de ICC-cel in vanaf

20nov2017;

als hij weigert het Ministerie van Defensie los te koppelen van Dictatoren  Rutte & Koning WA.

Advocaat Knoops helpt NL + ICC bij het folteren -doden van burgers... voor behoud van Dictatuur NL.

Alle advocaten weigeren Dictatuur NL te stoppen; zij steunen allen Criminele Rechters.

Alle Militaire en Politie vakbonden steunen Dictatuur NL en folteren  - doden burgers voor

het arbeidscontract van de Vakbondbestuurders.

Media bouwt moedwillig DictatuurNL.

DesireeStokkel

With regards,
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DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Volgens de letter van de wet ben ik InterimMinisterPresident van

Nederland

sinds 18november2016.

Ik bewijs dat de Rechtspraak  - Parlement - Koningshuis gezamenlijk

burgers folteren - doden.

Op 18nov2016 is ook de GrondwetRepubliekNL ingevoerd.

Ik eis mijn arbeidscontract InterimMinisterPresident niet met geweld

op,

nu ik geen burgeroorlog in EU wil.

Criminelen - Terroristen volgen wat ik doe; Parlement & Lobby steunen

criminelen.

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet -

Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden

van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs

aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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