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Na�onale Ombudsman,   EFSF - kalim Anev -,

Young adults,

h�p://www.trosradar.nl/uitzending/item/1868/griffierechten/

Hebben jullie gisteren naar TROS Radar.tv gekeken?

Griffierechten zijn onbetaalbaar voor burgers met lager inkomen.

Rijke bedrijven & burgers kunnen het rechtsysteem saboteren.

Zij kunnen dossiers jarenlang op de plank laten liggen... en dan plotseling een Civiele procedure

starten  en eisen dat burgers eerst HOGE Griffierechten betalen, nog voordat de rechtzaak is begonnen.

Gevolg:

Burgers hebben geen fundamentele mensenrechten meer, nu bedrijven onophoudelijk kunnen

proceduren..., terwijl de burger niet eens naar 1ste rechtzaak kan door geldgebrek.

Rijke bedrijven proberen op deze manier de Civiel Rechter te misbruiken voor AFPERSING van

financieel arme burgers.

De rechtzaak wordt door de Rijken zo in elkaar gezet dat de Rijken winnen als de Armen geen

Griffierechten kunnen betalen.

Burgers verliezen dus al-jd van de Rijken...wat kan leiden tot 'Beslaglegging op goederen...en

een verblijf in de schuldhulpsanering voor de Armen'.

Oplossing?

Poli�eke par�jen weigeren over deze gang van zaken te praten omdat zij zelf niet weten hoe zaken in elkaar

zi�en.

Zij zijn te lui om het uit te zoeken, te lui om elke burger fundamentele mensenrechten te waarborgen.

Poli�ci worden ook niet gedwongen door Advocatenorde & Raad voor Rechtspraak.

Dit is Vermogensdiscrimina-e geregeld door leden van de Staten-Generaal

= Ambtsmisdrijf begaan door leden van de Staten-Generaal die via de Art76-procedure Wet op de Rechterlijke

Organisa�e

ongedaan kan worden gemaakt. De Hoge Raad moet in een gerechtelike procedure bepalen of de

Griffierechtenwet

mag blijven bestaan.

Maar, de financieel arme burgers die slachtoffer is van Onbetaalbare Griffierechten -

en in de schuldhulpsanering zit zonder vermogen door machtsmisbruik van de Rijken rond Griffierechten -
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moet dan wel eerst een dossier opbouwen tegen poli�ci die weigeren de Griffierechten betaalbaar te houden

voor elk individu.

HIervoor zijn burgers dan te arm.

En Advocatenorde weigert financieel arme burgers een advocaat te tegen voor deze Art.76- procedure...een

maakt burgers 100% rechtenloos,

Zoals jullie weten ben ik een prototype op dit gebied.

Ik moest al naar het Interna�onaal Stra=f omdat ik 100% rechtenloos ben.

Hoge Raad had mijn dossier wel in behandeling moeten nemen ondaks dat ik geen advocaat had,

omdat het om een ander soort Rechtenloosheid gaat, nl: Ambtenaren & Poli�ci erkennen het gezag van de

rechter niet'

= ik kan 1000 rechtzaken starten, maar ambtenaren & poli�ci weigeren gerechtelijke uitspraak uit te voeren'

Advocatenorde & Raad van Rechtspraak zijn zeer primi-eve onderontwikkelde - moordende - gewetensloze

organisa-es.

Jullie jongeren zijn te laf!

Jongeren blijven steken in poli�ek taalspelletjes, zonder een rechtsyssteem op te bouwen  die zij nodig hebben.

dit rechtsysteem bouw je op door de juiste jurididsche gesprekken, toespraken & ar�kelen te produceren.

Je hoeB niet naar de Rechtbank om een goed systeem op te bouwen.

Wat mij opvalt is dat jullie jongeren jezelf compleet kapot laten maken door hedendaagse poli-ci &

organisa-es.

Waarom zorgen jullie niet beter voor jullie rechtsposi-e?

Ook in NL komen rellen als de economie wegvalt.... en burgers niet meer naar de Rechtbank kunnen om zaken

op beschaafde

wijze te regelen.   Dit duurt niet zo lang meer!

www.nlfschool.com

www.desireestokkel.nl

when you don't want to receive my emails anymore inform me on

d.e.stokkel@online.nl

Bijlagen:
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