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1 augustus 2005 Ministerie van Binnenlandse Zaken

Minister Remkes/ S. Moesant

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag

betreft: Bezwaar - & beroepsprocedure tegen uw werkwijze

BO 2004/79668

Geachte Minister Remkes,

Ik stuur u voor de laatste maal mijn CD met rechtzaak toe.
In map 9 leest u dat ik een Voorlopige voorziening tegen Minister De Geus & 
Staatsecretaris Van Hoof ben gestart bij de Bestuursrechtbank Haarlem.  Ik stuur dit 
Bezwaarschrfit annex Verzoekschrift gericht aan u, eveneens toe aan de rechtbank, ter 
kennisneming in de zaak tegen Minister A. de Geus. De Verzoekschriften voorlopige 
voorziening zal ik nu niet volledig  kopiëren in dit Bezwaarschrift annex Verzoekschrift  
aan u als Minister van BZK om 'overbodige dubbele tekst in dit dossier te voorkomen', 
maar is wel 100% van toepassing op uw functioneren.

In oktober 2004 & juni 2005 heb ik u verzocht de gemeente Bloemendaal onder curatele 
te plaatsen van het Ministerie van BZK....en ambtenaren betrokken bij mijn dossier te 
ontslaan.  De gemeente Bloemendaal erkent het rechtssysteem niet, verklaart 
gerechtelijke uitspraken ongegrond, manipuleert mijn dossier, fraudeert met o.a. 
wettelijke verplichtingen voortkomend uit de mensenrechtenverdragen en met mijn 
Belastingzaken. 
Bij Bloemendaal werkt niemand die een conflict met een bijstandsgezin wil oplossen. In 
de beschikking van de Bezwarencommissie van januari 2005 - procedure 04-1767 - leest 
u dat de gemeente over zichzelf zegt:'niemand van het college van B & W, de Sociale 
Taakgroep of de Bezwarencommissie is in staat het conflict op te lossen'. In de praktijk 
van alledag betekent dit in mijn privéleven: 'Wij vinden het heel plezierig mw. Stokkel & 
Kids als Slaven van Bloemendaal ernstig geestelijk te mishandelen - ondanks al haar 
juridisch gefundeerde protesten, grote zorgen om haar kinderen en haar gezondheid.... 
of het bestaan van gerechtelijke uitspraken - en dit zullen wij ook zeker blijven 
doen...zolang niemand ons stopt.  Het gezag van de wet of rechter erkennen wij niet'.
De functionarissen op het stadhuis van Bloemendaal dwingen mij tot het voeren 
van rechtzaken omdat zij het leuk vinden 'mij een lesje te leren'. Zij weten dat ik
tijdens mijn jeugd zeer ernstig mishandeld ben, wat grote gevolgen heeft voor 
de opvoeding van mijn kinderen nu. Zij weten dat zij mij traumatiseren d.m.v. 
hun werkwijze. Wat ook de bedoeling is; zij zullen mij wel een even leren HOE ik 
mijzelf hoor te gedragen in de gemeente Bloemendaal. Dat zij mij letterlijk een 
infarct treiteren...is een plezierige bijkomstigheid voor de ambtenaren. Zij 
beschadigen ook moedwillig de persoonijke ontwikkeling van mijn kids.
In december 2005 heeft u mij een afpoeierbrief gestuurd waaruit blijkt dat u geen enkele 
verantwoordelijkheid wenst te dragen voor de gang van zaken in Bloemendaal. (zie map 
Klacht rechtbank & OM/ President) Mijn brief van 8 juni 2005 heeft u genegeerd. 
Blijkbaar erkent u het gezag van de wet / rechter ook niet. Ik kan dus alleen 
naar de Voorzieningenrechter om toegang tot het recht af te dwingen en 
strafrechtelijke vervolging van uw persoon te eisen, inzake uw Dictatoren-
gedrag als Minister van BZK. Bij deze.

In het organigram van het Ministerie van BZK staan geen Bezwarencommissie - & 
Klachtencomissie aangegeven. Wat betekent dat u mijn toegang tot het recht op het 
Ministerie van BZK blokkeert. U plaatst uzelf als heilige & onschendbare buiten het 
rechtssysteem. 
U kan net doen alsof u geen verantwoordelijkheid draagt voor de werkwijze van 
de gemeente Bloemendaal, maar wettelijk bezien liggen zaken anders.
Als Minister van BZK bent u volgens het Statuut van het Koninkrijk der 
Nederlanden verantwoordelijk voor en wettelijk verplicht de mensenrechten te 
verwezenlijken, alsdus art 43 = Elk der landen draagt zorg voor de 
verwezenlijking van de fundamentele rechten & vrijheden, de rechtszekerheid 
en de deugdelijkheid van het bestuur. Het waarborgen van deze rechten, 



vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid is de aangelegenheid van het 
Koninkrijk. 
Beëdiging van Minister & Staatssecretaris verplicht u Ex art.47 van het Statuut 'een eed 
of belofte van trouw aan de Koning en het Statuut af te leggen alsvorens u uw 
betrekking aanvaardt'. Dus, ook ten opzichte van mij. 
Als Burger, Minister  van de Staat der Nederlanden bent u wettelijk verplicht de Ex 
art.42-49 van de Nederlandse Grondwet deze Grondwet & verdragen toe te 
passen. Misbruik hiervan wordt gestraft. In dezelfde Grondwet blijkt uit Hoofdstuk 5 
- Wetgeving & Bestuur-  dat u als Minister deel uitmaakt van de  Tweede Kamer Staten-
Generaal. Dus ook van mijn leven.
Onder uw toezicht, met uw medewerking  en door middel van het plaatsen van uw 
handtekening onder Wetten & Koninklijke besluiten, komen in Nederland formele wetten 
tot stand, welke ik dien uit te voeren. De wet bepaalt de straf wanneer de burger / 
ambtenaar  deze wetten weigert  correct uit te voeren. Deze wetten moet ik toepassen. 
De regering bevordert de internationale rechtsorde, ex art 90 Gw.
U bent dus wettelijk verplicht erop toe te zien dat Bloemendaal het rechtssyteem gebruikt 
zoals dit bedoeld is = het gezag van de rechterlijke macht erkennen, wetten & verdragen 
omzetten in beleid en deze correct implementeren, voor de burger juridisch betrouwbare 
bezwaar- & beroepsprocedures toepassen, gerechtelijke uitspraken correct uitvoeren... 
Verdrag gaat boven wet... leest u in art.94 Gw. Ook voor een werkloze vrouw & 2 
kids. Art. 132. lid 4 Gw geeft aan dat vernietiging van besluiten van 
gemeentebesturen alleen kunnen geschieden bij Kb wegens strijd met recht of 
het algemeen belang. Het is in mijn belang dat het juridisch onrechtmatige handelen 
van Bloemendaal en uzelf wordt rechtgezet door de rechterlijke macht. Het is in het 
Algemeen belang van de Staat der Nederlanden dat u als Minister van BZW & Nationale 
Veiligheid... Bloemendaal dwingt het rechtssysteem juridisch correct te gebruiken. Ook is 
het van groot belang voor het Nederlandse volk dat uw dictatoriale werkwijze door de 
Hoge Raad wordt beoordeeld.  Temeer omdat oppositiepartijen in Nederland weigeren uw 
werkwijze en die van de regering Balkenende II te laten beoordelen door de 
Bestuursrechter. De oppositie had een rechtzaak moeten starten om de rechter te laten 
oordelen over het Regeerakkoord & Regeringsverklaring 2003. Zij falen, waardoor NL een 
dictatuur is geworden en burgers uit de lagere sociale klassen geen gebruik meer mogen 
maken van hun rechten & de rechtsorde.  

Wet ministeriële verantwoordelijkheid, art 1 - 4 verplichten u:
• • • • Zorg te dragen voor de uitvoering van Grondwet en andere wetten.
• • • • U bent aansprakelijk voor de gevolgen van Gw & wetten vanaf het moment dat 

uw handtekening onder wetten & besluiten staat.
• • • • De Hoge Raad moet in rechte oordelen over uw falen.
Ik kan niet vinden: 'Wet decentralisatie rijksbevoegdheden op 
gemeentebesturen & - ambtenaren'.  Uw beweringen over decentralisatie zijn 
dus propaganda-verhalen gefundeerd op waanzin, 'waar het merendeel van het 
Volk toevallig intrapt'. Er bestaat geen constructie binnen het recht die u 
ontslaat van uw verplichtingen de mensenrechten toe te passen. U voert het 
Folterverdrag e.a. niet uit!

Gemeentewet
• • • • Als Minister van BZK bent u verantwoordelijk voor het benoemen & ontslag van 

de Burgermeester van Bloemendaal ex art. 61. Dus bent u wel juridisch 
aanspreekbaar op het criminele gedrag van de Burgermeester.

• • • • Burgermeester mw. L. A. Snoeck Schuller is dankzij de interventie van de 
President van de Rechtbank Dhr F.Bakker vervroegd met pensioen gegaan. Van 
Burgermeester W. de Gelder heb ik tot op heden niets vernomen; hij is blijkbaar 
niet geïnteresseerd in de werkwijze van zijn ambtenaren & advocaten van de 
Bezwarencommissie.

• • • • De gemeenteraad heeft mijn dossier nooit serieus genomen. Eenmaal heb ik van 
Groenlinks John Krant een telefoontje gehad.

• • • • Het gevolg van de rechtskundige adviezen welke de President van de Rechtbank 
Haarlem geeft aan Bloemendaal is...dat  alle functionarissen van het stadhuis 
menen een Carte Blanche te hebben voor crimineel gedrag t.o.v. van mijn gezin. 
De Sector Bestuursechtbank is een witwaspraktijk, alwaar schending van alle 
mensenrechten verdwijnt in de Doofpot van de Rechtbank...totdat  ik als 
slachtoffer van deze mishandeling spontaan dood neer val. 



• • • • Artikelen 259 - 281a geven aan dat u als Minister eindverantwoordelijk bent 
inzake toezicht op het gemeentebestuur. U schrijft, schorst of vernietigt de 
Koninklijke besluiten.

Het onder curatele plaatsen van het gemeentebestuur Bloemendaal is een 
Koninklijk besluit welke u dient te nemen wanneer alle overheidsfunctionarissen 
werkzaam op het stadhuis weigeren de Grondwet, Nationale wetten & 
Verdragen correct uit te voeren...en zij bovendien het gezag van de wet / 
rechtbank niet erkennen.
Wanneer u geen zin heeft in het uitvoeren van het Statuut van het Koninkrijk 
der Nederlanden & Grondwet binnen NL bent u een Dictator, die willens en 
wetens mensenlevens offert aan uw sadistische machtspelletjes. Mijn leven en 
dat van mijn kids... Uw opzettelijke schending van mensenrechten is terug te 
lezen in  het Regeerakkoord & Regeringsverklaring 2003. 

Regeerakkoord & Regeringsverklaring 2003
Hierover kan ik kort zijn: 
• • • • Volgens het Verdrag inzake Burgerlijke & Politieke rechten art. 1(BUPO) is 

de regering van de Staat der Nederlanden wettelijk verplicht het 
Stabiliteitspact uit te voeren in overeenstemming met het overige 
Internationale recht. Helder gezegd: een economisch rekenmodel moet worden 
uitgevoerd in overeenstemming met alle mensenrechten. Het Regeerakkoord rept 
slechts over de verplichtingen vanuit het Stabiliteitspact.

• • • • In de Regeringsverklaring staat echter: 'Het kabinet heeft dan ook geen 
makkelijke boodschap. Krampachtig vasthouden aan bestaande belangen 
en rechten is voor ons geen serieuze optie. We zullen een stap terug 
moeten zetten om de sprong vooruit mogelijk te maken'. Uit alle 
wetteksten van de Internationale verdragen blijkt dat deze Verdragen juist in het 
leven zijn geroepen om de burger te beschermen tegen afbraak van de in 
Nederland gerealiseerde mensenrechten. Indien nodig zal ik in de pleitnota 
tijdens de rechtszitting het volledige Regeerakkoord & Regeringsverklaring 
doorlichten op Schending van Mensenrechten, toegespitst op artikelen in de 
Verdragen. 

• • • • De voltallige Regering Balkenende zegt dus tegen mij: 'Mw. D.E. Stokkel u heeft 
geen recht zich te beroepen de Grondwet, Nationale wetten & 
Mensenrechtenverdragen zoals wij die in Nederland met zijn allen kennen. Wat er 
ook aan de hand is, u gehoorzaamt ons en u kan doodvallen. Heel misschien kunt 
nu nog naar de rechtbank om uw rechten alsnog af te dwingen. Wij gaan er 
vanuit dat dit niet zal slagen...'.  

Mijn eisen bij de Voorzieningenrechter
• • • • De gemeente Bloemendaal moet onder curatele worden gesteld van het 

Ministerie van BZK.
• • • • Betrokken ambtenaren van de Sociale taakgroep, het college van B & W 

en de advocaten van de Bezwarencommissie moeten worden ontslagen 
en worden vervangen door functionarissen die wel de rechtstaat NL 
erkennen. Strafrechtelijke vervolging van deze functionarissen = 
taakstraf + het betalen van een schadevergoeding aan mijn gezin van 
hun privésalaris.  

• • • • Nieuwe Tweede Kamerverkiezingen wegens dictatoren-gedrag van 
huidige regering BII...en Oppositie... Vernietiging van het Regeerakkoord 
& Regeringsverklaring 2003.

• • • • Strafrechtelijke vervolging van Minister Remkes wegens het niet willen 
uitvoeren van de (internationale) rechtsorde in Nederland.

• • • • De Hoge Raad moet mijn dossier en de werkwijze van de Ministers van 
de regering Balkenende II in deze beoordelen.

• • • • Staatschadeprocedure - nadat alle andere rechtzaken zijn beëindigd - 
waarin ik minstens 5 miljoen euro belastingvrij krijg toegekend. Ik moet 
nu als Slavin van de Staat der Nederlanden vanuit onderdrukking & 
armoede eerst de Dictatuur Nederland genezen alsvorens ik gebruik mag 
maken van mijn rechten & plichten. Volgens het Statuut & Grondwet ben 
ik geboren in de rechtsstaat Nederland. Ik mag hiertoe niet gedwongen 
worden. Ik ben niet wettelijk verplicht mijn lichaam & leven ...of dat van 
mijn kids - te offeren een het grondvesten van de rechtstaat Nederland. 



• • • • Ik eis een voorschot op de schadevergoeding van 10.000 euro voor 
aflossing van mijn schulden welke zijn veroorzaakt door de dictatoriale 
werkwijze van gemeente Bloemendaal & Ministeries van SZW en BZK. En 
de partijdige luiheid van de rechtbank Haarlem. De rechtzaken kosten mij
veel geld, waardoor ik onder de armoedegrens leef. Ook wil ik de sociale 
spanning in mijn gezin verminderen. Mijn zoon heeft waarschijnlijk 
dyslexie of een andere taalstoornis ontstaan door het slechte leven 
waartoe wij gedwongen worden. Bovendien heb ik geen 
vluchtmogelijkheden. Ik word door de politiek & rechterlijke macht 
gedwongen rechtzaken te voeren. 

• • • • Terugbetaling van de griffierechten.

Inmiddels ben ik een stuk wijzer geworden. NIEMAND leest dossiers en NL is een hoogst 
corrupt land. Het is dan ook volkomen nutteloos om in dit stadium nog meer wetteksten 
te interpreteren in relatie tot mijn volledige dossier. Deze brief is afdoende voor de status 
Bezwaarschrift annex Verzoekschrift. Afhankelijk van uw reactie zal ik nog eenmaal 
schriftelijk reageren bij de rechtbank Haarlem.

De rechtbank geeft doorgaans 4 weken de tijd om te reageren op stukken in het dossier.
Vanf 1 september 2005 ga ik er vanuit dat u wilt dat de Hoge Raad over de werkwijze van 
de regering Balkenende in dit dossier oordeelt.

Met vriendelijke groet,
desiree stokkel

 


