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12 februari 2008 Gemeente Bloemendaal

Burgemeester W.de Gelder

Bloemendaalseweg 159

2051 GJ Stadhuis Overveen

Internationaal Strafhof

OTC-Cr-407/07

Postbus 19519

2500 CM Den Haag

Belastingzaken & internationaal strafhof

Aan burgemeester W.de Gelder,

In uw brief van 10 januari 2008 - 18564090/6882 - verzekert u mij in 2008 de Alleenstaande

Ouderkorting niet meer automatisch te verminderen op mijn WWb-uitkering.

Uit de inkomensspecificatie januari 2008 blijkt dat u opnieuw Belasting ten onrechte kort.

Kinderalimentatie is 593 euro; hiervan heb ik bewijsstukken ingeleverd.

De WWb is in januari gekort met 603.43 = 10 euro te veel

Op jaarbasis steelt u dus 120 euro van mij, onder deze omstandigheden!

Op www.desireestokkel.nl heeft u vast gelezen dat ik bij het ICC een klacht heb ingediend over de

procedure die het ICC hanteert in mijn dossier.

Dit betekent niet dat de rechtzaak komt te vervallen.

Het resulteert wel in vertraging rond de afhandeling van dit dossier 

= eerst moet helderheid rond  'rule 13 , Rules for procedure & evidence' worden verstrekt om de

onafhankelijkheid van ICC t.o.v. van Balkenende & Co te waarborgen. 

Deze brief stuur ik u toe tegelijkertijd met het Rechtmatigheidsformulier voor februari 2008, welke moet

zijn ingeleverd op de 15e van deze maand. 

Aan het ICC,

Ik stuur mijn klachtenbrief aan ICC van 7 febr 2008 niet toe aan gemeente Bloemendaal; dit mag u zelf

doen.

Bijgevoegd inkomenspecificatie januari 2008.

Tot slot:

Kunt u een beetje doorwerken?

De media verkondigt luid & duidelijk 'dat in NL islamicfobia toeneemt'.

Ik heb niet zoveel macht onder boze Moslims dat ik dit proces ten goede kan keren... 

Ik kan ze uitsluiten uitleggen hoe zij tegen Balkenende & co een rechtzaak kunnen starten bij ICJ.

De website van ICC suggereert 'dat u de NL-situatie negeert'. FOUT!

Of wilt u dat Moslims denken 'dat het ICC partijdig is aan de NAVO'?

Vriendelijke groet,

desiree stokkel


