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Arbia,    President Sang Hyun Song
Postbus 19519, 2500 CM Den Haag,    OTP-CR-407/07
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Politie Kennemerland Koudenhorn 2, 2011 JC Haarlem             
Dhr/ Mw A.M.Baijle  Bureau Ernstige Criminaliteit

Gemeente Bloemendaal,                                                  
Burgemeester  R.Nederveen, mw.N.v.Twisk                                
Bloemendaalseweg 158,    2051 GJ Overveen

Politie Kennemreland, Dhr/Mw A.M.Baijle
Gemeente Bloemendaal Burgemeester R.Nederveen
ICC, President Sang Hyun Song, Prosecutor FatouBesouda

Burgemeester Nederveen en Mw. Van Twisk,

Uit bijgevoegde brief van de Politie Kennemerland blijkt 'dat de Politie mij opnieuw foltert... 
en weigert juridisch correct te handelen'. Politie nodigt mij uit voor een verhoor op 
28febr2013 om 10.30 uur aan de Koudenhorn,  betreffende 'beledigingen gepleegd op of 
omstreeks 6juli2012 in Bloemendaal'.  
Er staat niet vermeld dat de Gemeente Bloemendaal betrokken is bij deze zaak.
Het is onbekend welke aangifte er tegen mij bij Politie ligt.

Politie bewijst dat zij weigert mijn dossier van de rechtzaak tegen  NL bij het Internationaal 
Strafhof juridisch correct te verwerken. Afgelopen jaren heb ik zeer vele emails gestuurd 
naar KLPD – Landelijke Politie. Deze zijn allen genegeerd.  Zou de Politie juridisch correct 
werken,  weet zij dat de Politie geen enkel recht heeft in mijn leven, nu zij onderdeel is van 
de groep oorlogsmisdadigers in mijn leven die mij folteren en trachten te doden.

Op grond van het Folterverdrag acht ik Politie-agent A.M.Baijle medeplichtig aan Foltering op 
mijn lichaam. Ik start tegen deze agent een gerechtelijke procedure binnen het 
Internationaal Strafhof.

Ik wil van de Gemeente Bloemendaal graag een brief ontvangen waaruit blijkt dat 
Bloemendaal wel of niet achter deze nieuwe folterpraktijk van de Politie Kennemreland zit.

Deze brief doorsturen aan Mw.N.v.Twisk IASZ, svp.

ICC, President Sang Hyun Song, Prosecutor FatouBesouda

U heeft mijn klachtenbrief van 1september2012 genegeerd. Dit is verboden op grond van het 
Statuut van Rome. Ik eis dat u per omgaande alsnog juridisch correct gaat werken in mijn 
dossier... en ervoor zorgt dat ik als Nederlandse vrouw mijn fundamentele mensenrechten 
terug krijg. Ik wil niet gefolterd & vermoord worden.

Ik start nu een ICC-rechtzaak tegen Politie-agent A.M.Baijle, Koudenhorn 2, 2011 JC 
Haarlem op grond van het Folterverdrag, betreffende het 'negeren van mijn rechtzaak tegen 
Politie Kennemerland bij het Internationaal Strafhof = Politie herstart foltering van mijn 
lichaam'. Nu ik formeel rechtenloos ben mag de Politie mij niet verhoren, omdat ik niet meer 
naar de rechter kan, geen advocaat kan inschakelen, geen rechtzaken tegen Politici of 
Gemeente-ambtenaren Bloemendaal meer kan starten.
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