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Geen Nederlandse advocaat gevonden die wenst te helpen bij deze rechtsgang

Belastingzaken & geen geld voor voedsel

Geachte heer Serge Brammertz,

Ik vind dat ik op onbetrouwbare  en inhumane wijze word behandeld door ICC.
Elke Hollandse rechtbank stuurt op  z'n minst een formele ontvangstbevestiging. 
Ook is de prosecuele gang van zaken helder.
Tot op heden heb ik uitsluitend de email ontvangen waaruit blijkt dat u mijn dossier 
leest. Op de site van ICC en in de media lees ik dat u ontslag heeft genomen; wie uw 
taken  overneemt is nog onbekend. Uit informatie op de site blijkt niet HOE 
ICC Europese volkeren beschermt tegen overheidsgeweld & juridisch geweld uit  het 
falende nationale  rechtssysteem. 

Ik wéét dus niet of u mijn dossier al heeft door gestuurd aan Minister President J.P. 
Balkenende en andere gedaagden. Omdat u bekend bent met publicaties op 
www.desireestokkel.nl mag ik er vanuit gaan dat u anticipeert op terrorisme in  NL 
Balkenende moet geïnformeerd zijn over ICC-procedure tegen alle gedaagden.   

De bureaucratie in Europa is niet gelijk aan die van Afrika. 
Mijn gezin wordt doodgetreiterd volgens een andere methode dan de Afrikanen 
worden vermoord. Wij moeten nu zonder geld voor voedsel & kleding zien te 
overleven, nu Bloemendaal weigert zaken juridisch correct af te handelen. 
Gevolg: 
De maandelijkse vaste lasten die ik moeten betalen zijn hoger dan het maandelijkse 
inkomen. In NL word ik genegeerd 'omdat een bijstandsgezin leeft in welvaarts - & 
rechtstaat' ook al dit onwaar blijkt te zijn. Bloemendaal wordt maandelijks 
agressiever tijdens afhandeling van zaken.  Zij weet dat ik teveel ontvangen 
belastinggeld aan het Belastingkantoor moet terug betalen van de WWB. De 
gemeente moet teveel ingehouden belastinggeld  op de Wwb aan mij terug betalen. 
Dit doen zij niet...of zij laten mij hierop maanden wachten.   
Nu zij begrijpen 'dat een bezoek aan het ICC geen gezellig bedrijfsuitje is, maar 
eindigt in gevangenisstraf', willen zij helemaal geen zaken meer afhandelen... 
Zij vergroten armoede & isolement voor mijn gezin, opdat wij wegrotten vóórdat de 
ICC-rechter tot een gerechtelijke uitspraak kan komen. Ik moet vechten tegen 
criminelen die volgens Nederlandse normen opgesloten horen te zitten in een TBS-
kliniek onder dwangverpleging... maar die vrij rondlopen en in functie zijn omdat  zij 
werkzaam zijn op het stadhuis van een gemeente in NL. 
Afrikanen worden beduveld met diensten van NGOs, AVOs, Bedrijfsleven & 
Politiek...die de kwaliteit van hun leven eerder verslechteren dan verbeteren.
Afrikanen mogen ook geen individuele rechtspositie hebben, maar zij worden niet 
genegeerd 'omdat Afrika een welvaartsland met rechterlijke macht is'. 
Aan Afrikanen moet grof geld verdiend worden voor het in stand houden van de 
grootheidswaan van Europeanen. 
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Beide moordpraktijken zijn niet identiek aan elkaar en eisen elk een afzonderlijke 
juridische procesgang bij ICC binnen de grenzen van het Statuut van Rome.

Ik verwacht van u het volgende:
● U geeft aan op welke wijze u mijn dossier verwerkt en welke termijnen 

gelden.
● U beschermt mijn gezin tegen psychopatische rituelen waaraan wij nu zijn 

onderworpen. U voorkomt dat wij nog meer worden gefolterd. 
Wij hebben geld nodig om deze rechtsgang te kunnen overleven. 
Kan ik 10.000 euro van het ICC krijgen als voorschot op de schadevergoeding 
uit het Slachtofferfonds? Hiermee kan ik 2 jaar voort, als Bloemendaal de 
aanvullende Wwb-uitkering blijft betalen. Wij leven dan nog steeds in 
armoede, maar kunnen naast alle vasten lasten ook alle fouten van de 
gemeente terug betalen aan de Belastingdienst en voedsel, kleding  & 
gezondheidszorg van mijn kids kopen. Mijn zoon is afgelopen maand opnieuw 
onderzocht i.v.m. dyslectie door de schoolbegeleidingsdienst; zijn psychische 
oorzaken zijn geanalyseerd. Ik wacht nog op een rapport in deze.  
Mijn kinderen hebben leerproblemen omdat zij in een zwaar isolement leven. 
Als ICC mij beschermt, zal het getreiter van Bloemendaal wel stoppen.

U ontvangt nu 2 vreemde berichten van Bloemendaal van 4 juni 2007:
1. Mijn bezwaarschrift tegen het afwijzen van subsidie voor Stichting 

Mensenrechtenblad wordt later afgehandeld. 
2. Mijn klacht over ren niet-ontvangen verweerschrift op bezwaarschrift =  het 

mijn bezwarschrift tegen het politieoptreden in mijn huiskamer rond het 
opschonen van mijn website is door Bloemendaal geneegerd...omdat zi 
dachten dat ik het politieoptreden niet zou kunnen bewijzen. 
De Bezwarencommissie van Bloemendaal heeft mijn brief van Politie 
kennemerland van 23 mei 2007 ontvangen waarin staat dat ik wel aangifte 
tegen hen mag indienen. Plotseling handelen zij dus geen zaken meer af. 
Dit is vreemd omdat de hoorzitting bij diezelfde Bezwarencommissie plaats 
had op 5 juni 2007.  Ik heb geen bericht ontvangen over het afmelden van  de 
hoorzitting. Formeel zijn genoemde bezwaarschriften dus wel op 5 jun 2007 
verwerkt. 
Ik heb u al gewaarschuwd = Bloemendaal wil geen formele beschikkingen van 
de Bezwarencommissie aan mij sturen omdat zij weten dat zij fout zijn. 

U ontvangt een brief van 8 juni 2007 van Bloemendaal waaruit blijkt dat zij mijn 
belastingzaken in behandeling hebben. Aangevuld met mijn brief aan de gemeente 
waaruit blijkt dat ik geen geld voor voedsel meer heb door hun werkwijze.

U moet ingrijpen, ik wil niet opgejaagd en vermoord worden.
 
Charles Taylor in de cel van het ICC wordt beter behandeld dan een Hollandse 
bijstandsgezin dat helemaal geen rechten meer heeft. 

Vriendelijke groet,
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