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WWB-heronderzoek  2010 & Internationaal Strafhof.

mw L.Boeters zet ten onrechte mijn WWB-uitkering stop =  negeert al haar wettelijke verplichtingen 
inherent aan mijn WWb-rechtzaak tegen Bloemendaal bij het Internationaal strafhof. 

Aan Burgemeester R Nederveen, Mw. L.Boeters en Mw. N.v.Twisk,

mw L. Boeters is een nieuwe WWb-ambtenaar die zich bezig houdt met mijn dossier.
Zij weigert 

• het dossier te lezen
• het bestaan van mijn WWb-rechtzaak bij het Internationaal Strafhof te erkennen en te 

werken op basis van haar wettelijke verplichtingen inzake deze rechtzaak. 
• te overleggen met mw. N.v.Twisk,  die wel de juridische gang van zaken aanvaardt en 

tot op heden correct werkt. 

Uit uw  brief van 12 maart 2010 – 185864090/24618 – blijkt dat mw Boeters op grond van 
haar persoonlijke luiheid & waanzin mijn WWb-uitkering heeft stopgezet. 
Haar beweegredenen:

• In haar brief van 23 febr 2010 – 24618 – verwijt zij mij dat ik geen kopie van een bankafschrift 
heb toegevoegd in februari 2010 voor de Kinderalimentatie,  welke ik ontvang van dhr R.Algra. 
630 euro per maand.  [ Afgelopen jaren heb ik nooit elke maand een bewijs van 
Kinderalimentatie-ontvangst hoeven opsturen!]  

• Zij wil dat ik binnen 7 dagen alsnog een bankafschrift toestuur. Zij vraagt niet om een kopie van 
de ROF.  

• Op 25 februari  2010 stuur ik een kopie van een bankafschrift waaruit blijkt dat ik 630 euro 
Kinderalimentatie ontvang.   Volgens mw. Boeters  voldoe ik niet aan mijn verplichtingen.  

• Uit haar brief van 12 maart 2010 blijkt  'dat ik het ROF februari 2010 niet correct heb ingeleverd 
en ook het gevraagde bankafschift niet heb nagestuurd'.  Dus stopt zij mijn Wwb-uitkering.

• mw Boeters negeert het feit dat alleen het Internationaal Strafhof mijn WWb-uitkerinng nog  mag 
stopzetten.  Dit heb ik vele malen uitgelegd. Ik verwijs nu dan ook naar mijn brief van 5 maart 
2009, welke ik toen heb geschreven voor het Wwb-heronderzoek 2009. 

Mijn correspondentie met mw N.v.Twisk
• Op 25 februari 2010 heb ik V.Twisk gevraagd aan mw. Boeters uit te leggen 'hoe de gang van 

zaken rond mijn dossier juridisch in elkaar zit'.  
• Ook heb ik een kopie van een bankafschrift van 2010 bijgevoegd waaruit blijkt dat ik inderdaad 

630 euro Kinderalimentatie van R.Algra ontvang. 
• V. Twisk was  al op de hoogte van alle zaken , omdat zij op 12 jan 2010 – 21831 – alle 

belastingzaken heeft verwerkt . Mijn dossier was toen al up-to-date!
• V.Twisk stuurt mij in reactie op mijn brief van 25 febr 2010 een WWB-heronderzoek 2010 toe.

zie haar brief van  5 maart 2010 – 24905 -.   
• Op 9 maart 2010 heb ik dit formulier direct met alle aanvullende bewijsstukken toegestuurd naar 

V. Twisk. 

Ik verwijs hier nogmaals naar de vorige brief van mij aan Bloemendaal van - 5 maart 2009 -. 
IK kan niet meer naar een Bezwarencommissie, Bestuursrechtbank, Strafrechtbank, of Hoge Raad 
waneer ik het oneens ben met een besluit van Bloemendaal in mijn dossier. 
mw.L. Boeters weigert deze feiten te erkennen. 



Ik stuur u vandaag nogmaals een kopie van het WWB-heronderzoek 2010 toe. 
Ik ben vergeten ROF februari 2010 te kopieren voor mijzelf; ik heb hiervan nu geen kopie.

Ik verwacht dat mw. N.v.Twisk dit dossier nu opnieuw correct zal afhandelen en de Wwb-
uitbetalingen zal voortzetten. 

Aan het ICC,

Tegen mw.L. Boeters eis ik een gevangenisstraf van 1 jaar wegens Slavernij, Foltering en 
Poging tot moord op mijn gezin.
Ook eis ik dat zij voor elke maand dat zij mij als  haar slavin behandelt mij een vergoeding van 100 euro 
per maand betaalt, met ingang van 23 februari 2010.

Het stopzetten van de Wwb-uitkering is in dit geval 'poging to moord' omdat ik mijzelf niet meer bij een 
normale Nederlandse rechtbank kan verdedigen. 

Mw.L.Boeters kiest er vrijwillig voor ál mijn fundamentele mensenrechten te negeren...en op grond van 
haar persoonlijke luiheid & waanzin te werken. 
 

Met vriendelijke groet,
desiree stokkel

Mijn dossier staat gepubliceerd op www.desireestokkel.nl

http://www.desireestokkel.nl/

