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Aan: w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl
Cc: pers@medischespecialist.nl, info@mijnkinderarts.nl, info@nza.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl,
gert.riphagen@eerstekamer.nl, communicatierijk@minaz.nl, contact@republikeinen.nl, info@dsw.nl, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, rusland <fsb@fsb.ru>, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>,
fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, Ecrime@politie.nl, raad@rvdj.nl, receptie@nieuwspoort.nl,
visa_leg@iranianembassy.nl, Korea <korea@korea-dpr.com>, tour@president.go.kr, iac@ieb-ipa.org, webmaster@africaunion.org, webmaster@indianembassy.nl, embacuba@xs4all.nl, emb.hague@mfa.no, Embjapan
<embjapan@lx.mofa.go.jp>, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb_nl@mfa.gov.ua, pd@un.org, bruxelas@mne.pt,
ambassaden.haag@gov.se, ambsec.denhaag@esteri.it, ambassade.monaco@skynet.be, Ambassade
<info@embassyecuador.eu>, hay.vertretung@eda.admin.ch, hagueembassy@mfa.gov.cy, Hague.Info@mfat.govt.nz,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, hague@embassy.mzv.cz, pressa@sobchakprotivvseh.ru, pr@onexim.ru, Press
<press@princes-trust.org.uk>, ceu@gov.scot, info@jen-npo.org, info@jeugdzorgnederland.nl, Mariska Cheret
<M.Cheret@reclassering.nl>, info@wijzijnproud.nl, info@rijksrecherche.nl, RIVMnl <info@rivm.nl>, info@hogeraad.nl,
redactie@passendonderwijs.nl, info@kennispleingehandicaptensector.nl, Provincie Noord Holland <post@noordholland.nl>, info@raadslid.nu, ingrid@wongworks.nl
FIOD - Mensenrechtenpolitie - , NPO, ZORGsector, Ambassades, Parlement, ICC,
https://nos.nl/artikel/2233118-bnnvara-sleept-umc-utrecht-voor-de-rechter-om-toegangsverbod-journalist.html
Ziekenhuis UMCU weigert een NPO - BNN - Vara journalist Ton van der Ham toegang tot het
gebouw
en blokkeert de Journalistieke werkzaamheden van deze persoon.
Dit is juridisch correct:
Er ligt een InternationaalStrafhof-rechtzaak tegen de NPO - BNN- Vara;
deze Media-makers weigeren om het volk uit te leggen dat er een ICCrechtzaakNL ligt
tegen Parlement - Koning - Criminele rechters - meer personen.
Dit is een Oorlogsmisdaad, uitgevoerd door Media-makers.
Op grond van het Folterverdrag heeft elk Individue de wettelijke plicht om het
Hollandse vok te beschermen tegen een leven in DictatuurNederland.
De NPO = Dictatuur -bouwer.
Er ligt tegen Individue-journalist Ton vern der Ham geen ICCrechtzaakNL,
maar deze persoon heeft wel een wettelijke plicht
= zijn Werkgever dwingen het Hollandse volk te beschermen tegen een leven
in Dictatuur NL + het volk de RepubliekNL geven + volk beschermen tegen UNSG
guterres.
= het volk uitleggen dat er een ICCrechtzaakNL ligt tegen de Inspecteur van de
Gezondheidzorg.
Ton ver der Ham verzuimt deze plicht.
Dit maakt hem een Knechtje van Oorlogsmisdadigers.
Alle organisaties in NL mogen alle journalisten weigeren
die niet aan het volk uitleggen :
Dat er tegen Koning WA een ICCrechtzaakNL ligt per 2 juni2014 = hij weigert Grondwet uit te voeren.
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Dat Nederland een officiële RepubliekNL is per 18nov2016 = geregeld via UNSG = nieuwe Grondwet
RepubliekNL.
Dat de Rechtspraak weigert de Rechtstaat NL te waarborgen voor ALLE burgers = Criminele rechters
moeten worden vervangen.
Dat de Politie-Top & Defensie-Top vervangen moeten worden, omdat er een ICCrechtzaakNL tegen hen
is gestart.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.rechtzaak.npo.telegraaf.volkskrant.nrc.rvdj.
nieuwspoort.fd.trouw.postonline.minaz.paulhuijts.24april2015.pdf
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InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.
UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:
Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht
om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie Gemeente - Provincie te dwingen te stoppen met
organiseren van Moord op Burgers.

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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