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Inzake: StokkellBldaal IV ber rb arb inschakeling
ber rb arbeidsinschakeling

8 Geachte mevrouw Stokkel,

Onder verwijzing naar ons telefonisch onderhoud van 8 november 2004 doe ik u
bijgevoegd toekomen mijn declaratie in verband met het verhalen van de proceskosten
op de Gemeente Bloemendaal.

Zoals ik u in eerdere bespreking al heb toegelicht, zal dit bedrag in mindering worden
gebracht op de vergoeding die door de Raad voor Rechtsbijstand zal worden uitbetaald.

Daarnaast heeft de Gemeente Bloemendaalook het bedrag van € 31,-- uitbetaald ter
zake griffierecht.

In dit verband merk ik nog op dat nog twee declaraties openstaan te weten declaratie
20041681 tot een bedrag van € 37,-- en een bedrag van € 45,-- zijnde declaratie
20040900.

Derdengelden uitsluitend ABN AMRO 56.01.54.364 t.n.v. Stichting Derdenrekening Kalbfleisch Van der Blom & Fritz

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voorzover
deze verder gaat dan de dekking welke de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het betreffend voorval verleent.
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Ik vertrouw u ermee akkoord dat ik het bedrag van € 31,-- verreken met een van deze
twee declaraties. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, verneem ik dit uiteraard omgaand
van u.

Inmiddels verblijf ik.
/Î
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HûÓgachtend,j
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Dossiernr: 33205 Haarlem, 8 november 2004

Inzake: StokkelJBldaal IV ber rb arb inschakeling

Declaratie: D20042110

Wegens verleende en/ofte verlenen rechtsbijstand verhaald op wederpartij

8
honorarium
btw 19%

Verhaald op wederpartij

Betaling binnen veertien dagen (vervaldatum) op Postbank 3953 57 of ABN AMRO 56.04.19.686
t.g.v. Kalbfleisch Van der Blom & Fritz, advocaten te Haarlem, onder vermelding van

declaratie D20042110 dossier 33205 debiteur 2017433

€ 278,99- 53,01
€ 332,00
- 332,00 -/-
€ 0,00
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Inzake: Stokkel/Gemeente Bloemendaal vz vi oopschorting 18-10-04

Geachte mevrouw Stokkei,

Zoals telefonisch besproken, heb ik aan de Gemeente Bloemendaal aangegeven dat de
proceskostenveroordeling van € 322,-- naar uw rekening kan worden overgemaakt.

Zoals bekend, zal de proceskostenveroordeling in mindering worden gebracht op de
uitbetaling van de toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand.

Om die reden doe ik u bijgevoegd mijn declaratie toekomen met het vriendelijke
verzoek deze op de aangegeven wijze te voldoen.

Voorts treft u ter kennisneming aan afschrift van mijn brief aan de Gemeente
Bloemendaal waarin ik aandring op betaalbaar stelling van uw uitkering.

Tenslotte treft u de uitnodiging aan voor de hoorzitting op 30 november 2004.

Inmiddels verblijf ik.

Hoogachtend,

Derdengelden uitsluitend ABN AMRO 56.0] .54.364 t.n.v. Stichting Derdenrekening Kalbfleisch Van der Blom & Fritz
Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voorzover

deze verder gaat dan de dekking welke de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het betreffend voorval verleent.



honorarium
btw 19%
door u te voldoen

€ 270,59
51,41

322,00
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Wegens verleende enlofte verlenen rechtsbijstand
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10 november 2004 mr. B.Wernik
Gedempte Oude gracht 60
2011 Gt Haarlem

desiree stokkei, donkerelaan 39 , 2061 jk bloemendaal
023-5279457

Betreft: uw declaratie van 9 november 2004 bw/skl/3320S

Geachte heer Wernik,

Ik ga niet akkoord met uw declaratie van 9 november 2004.

De wijze waarop u met mijn financiën & de gerechtelijke uitspraak omgaat
vind ik ronduit onbeschoft.

Vanaf 30 augustus 2004 geef ik aan dat ik het oneens bent met het feit dat u
Bloemendaal de opdracht geeft het door de rechter aan mij toegekende bedrag
353 euro aan u uit te betalen. Heeft u dit geld van Bloemendaal gekregen?

Op mijn emaiIs heeft u niet gereageerd.
U laat mij Deurwaarder Boeder inschakelen.

Wanneer ik volhard, stuurt u mij plotseling een declaratie waarvan niets of
weinig juist is.
U verwijst in uw brief niet naar de gerechtelijke uitspraak 04 / 132 van
19 augustus 2004.
U vermeldt niet dat u slechts recht heeft op 322 euro proceskosten van mij.

Wel stelt u dat ik u verschuldigd ben 37 euro voor declaratie 20041681 en
45 euro voor nr 20040900.

Ik heb alle griffierechten voor alle gerechtelijke procedures persoonlijk betaald.
Ik ben u helemaal niets schuldig! Uwadministratie is een puinhoop, u rotzooit
maar wat zonder mij medeweten. U neemt mijn berichten niet serieus.

En waar komt het bedrag á 45 euro vandaan? Ik weet van niets.

Ik eis dat u een fatsoenlijke declaratie schrijft gefundeerd op gerechtelijke
uitspraken, onder verwijzingen naar Toevoegingen van de Raad voor
Rechtsbijstand.

Ik eis dat u per omgaande mij 31 euro betaalt.
U mag geen bedragen verrekenen.

En wat betekent declaratie D20042110?
Heeft u Bloemendaal een rekening gestuurd voor 332 euro?
Of heeft u dit geld al ontvangen vanuit de Bijzondere Bijstand aan u uitbetaald
door Bloemendaal?

U bent een grote schoft mr.B.Wernik.
U steelt geld van een gezin dat in armoede leeft.

Ik ben u nu helemaal zat. U liegt continue.
Een uur geleden vertelde u nog aan de telefoon 'dat u Bloemendaalopdracht
geeft mij alle proces- & griffierechten uit te betalen'.
Wat heeft die mededeling te betekenen in relatie tot uw brief van 9 november
2004?

U bent geen advocaat, u bent een gewetenloos monster dat de gemeente helpt
een vrouw ziek te treiteren. Ik ben uw speelgoed niet!

Per 0 'uiste declaratie & bewijsstukken voor 37 & 45 euro, svp.

Met groet,



16 januari 2005 Sector Bestuursrecht
Florapark 1
Voorzieningenrechter
T.a.v. mw. I Grossauer

desiree stokkei, donkerelaan 39 , 2061 jk bloemen daal
023-5279457

Betreft: Procedure 04/1718 NABWBRU2
Procedure 04 /1989 Wwb
Procedure 04 /1337 NABW, Hoofdzaak

Geachte mevrouw Grossauer,

Ik heb de knoop doorgehakt. Mr.B.Wernik schuif ik op zij en negeer ik.
Hij ontvangt wel deze brief en alle laatste stukken.

Het heeft geen nut nog langer een beroep te doen op de vakkennis van Wernik, hij heeft
al mijn verzoeken, klachten over declaraties en waarschuwingen ten aanzien van het
gedrag van de gemeente Bloemendaal terzijde gegooid.

Ik verzoek u geen stukken meer aan mr.B.Werniktoe te sturen.
Ik handel alle zaken zelf af en stuur deze daarna door naar de advocaat.

Verschijnt Wernik ter terechtzitting op 4 februari 2005 om 11.30 uur, moet de
rechter uitzoeken of hij zijn toevoegingen bij de RvR geregeld heeft.
Zoniet, mag hij van mij geen proceskosten ontvangen.

Werkwijze Wernik. Hijheeft het dossier niet gelezen, er wat besluiten uitgenomen en een
verhaal verzonnen.. Hijoverlegt niet, maakt slechte of geen afspraken en/ of voert deze niet
uiLen manipuleert mij, de rechtbank & Bloemendaal zodanig
'dat hij niet / nauwelijks hoeft te werken'. Hij probeert elke keer opnieuw
mijn dossier ongevraagd uit te dunnen.. Hij weet niet wat er in de Awb staat; mijn vragen over hoe ik die wet goed
toepas beantwoordt hij verkeerd.. Hij wil mishandeling door ambtenaren e.a. niet in behandeling nemen
omdat hij vindt 'dat hij te weinig verdient als sociale advocaat'.
Hij vindt zijn vriendjespolitiek met Bloemendaal belangrijker dan de
rechtspositie van mijn gezin.
Hij wil de wijze waarop Bloemendaal met mijn kinderen omgaat niet
expliciet bespreken. Kinderdiscriminatie is niet geschikt voor een
Toevoeging, meent Wernik.
Hij weigert 1 goede zakelijke brief op grond van rechtsfeiten & wetten te
schrijven om Bloemendaal aan te pakken.
Hij stuurt Bloemendaal brieven waarvan ik de inhoud niet ken.
Hij voert een slecht betoog in de rechtszaal.
Hij liegt continue over mijn rechtspositie en mogelijkheden.
Hij steelt mijn griffierechten, laat mij de deurwaarder inschakelen....
voordat hij bereid is een declaratie te schrijven over griffierechten &
proceskosten.
Hij weigert na mijn klachten de juiste verrekeningen uit te voeren en
nieuwe declaraties te schrijven. Wernik krijgt nu nog geld van mij, maar
zolang hij geen correcte administratie voert ontvangt hij niets.. Hij weet niet wat tijdens de komende zitting besproken moet worden.
Wernik gebruikt het feit dat ik zeer ernstig mishandeld ben als dekmantel
voor zijn slechte functioneren; hij schuift alles op mij af zodra ik kritiek
lever. Hij kan niet kiezen tussen de beroepen 'corrupte ambtenaar of
rechtschapen advocaat.



Ik vind de sector Bestuursrecht een Hitler-rechtbank, de Awb deugt niet.
Procedures beschermen overheidsfunctionarissen en benadelen de individuele
burger die met een privé leven naar de rechtbank komt.
Zou ik als directeur van een bedrijf komen - met onderscheidt tussen werk &
privé - zou ik niet zo kwaad zijn als ik nu ben.
Voor privé-personen is NL geen rechtstaat.
In de komende gerechtelijke uitspraken wil ik dat de rechter uitlegt waarom het
Bestuursrecht geen Hitler-recht is.

Kortom: Wernik gebruikt mij als Melkkoe. Ik kan hem geen seconde
vertrouwen, moet alles controleren...wat mij zeer veel energie, tijd & geld kost.
Door zijn werkwijze versterkt mijn verdriet en wanhoop. Ook duurt de
rechtszaak langer door zijn inbreng en is de zaak complexer geworden door zijn
koppigheid. Ik werk beter.

Tenslotte:
In mijn dossier meld ik regelmatig dat ik in de media het één en ander op fora
schrijf. Hiermee ben ik begonnen in 2002 toen de burgermeester tegen mij
zei:'ik wil dat je deze zaak alleen binnen de muren van het stadhuis bespreekt,
niet in de media'. Dat bepaal ik zelf we!...
www.2VandaaQ.nl heeft mij vanaf eind oktober een eigen map onder 'het
wekelijkse gesprek met de Minister President gegeven'. De hoofdlijnen van de
rechtszaak heb ik hier besproken, niet elk smerig detail van het
ambtenarengedrag. Voornamelijk omdat Bloemendaal de kans krijgt
systematische geplande mishandeling in de doofpot van de rechtbank te laten
verdwijnen. De Rechtsbijstand niet deugt, klassenjustitie viert hoogtij en de
media slaapt.
Het RMO rapport over het rechtssysteem voor de 'zwakke in de samenleving
heb ik gelezen'. Ik zit vast in vrijwel identieke positie als in het rapport
beschreven, met dat verschil dat ik mijzelf niet in stilte laat vermoorden door
gemeente, rijk & politieke partijen.
Soms lijkt de inhoud van mijn map enigszins door te dringen in het
Regeringsgebouw, vaak niet. De rechtspositie van de burger interesseert
Kamerleden niet.
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Inzake: Stokkel/Gem~ente Blot'mendaal

Geachte mevrouw Stokkei,

In reactie op uw brief van 16januari 2005 gericht aan de rechtbank sector bestuursrecht
te Haarlem merk ik het volgende op.

In deze brief geeft u aan dat u niet langer een beroep op mij wenst te doen.

Naar aanleiding hiervan heeft u op maandag 24 januari 2005 telefonisch contact met mij
opgenomen.

In dit telefonisch onderhoud heeft u wederom aangegeven geen beroep meer op mij te
willen doen. Wel heeft u hierbij de toevoeging gemaakt dat dit anders is wanneer ik de
zitting op 4 februari 2005 "tot in de puntjes" zou voorbereiden.

Ik heb u aangegeven dat ik hiertoe bereid ben. Tevens heb ik aangegeven indien er
andere kwesties zijn, ik deze uiteraard met u wil bespreken.

Oerdengelden uitsluitend ABN AMRO 56.01.54.364 t.n.v. Stichting Oerdenrekening Kalbfleisch Van der Blom & Fritz

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voorzover
deze verder gaat dan de dekking welke de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het betreffend voorval verleent.
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Mocht u alsnog een beroep op mij willen doen, ben ik hiertoe uiteraard bereid.

Hood:achtend,

-- -
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d.e.stokkel

Van:
Aan:
Verzonden:
Onderwerp:

"Josien Walraven" <j.walraven@asd.rvr.org>
<d .e.stokkel@wanadoo.nl>
vrijdag 21 januari 2005 15:41
vraag op de website

Geachte mevr. Stokkei,

Wijhebben uw email ontvangen. Ik begrijp uituw schrijven dat u boos bent en klachten heeft over uw
advocaat. Ik raad u aan om dit bijde Deken van de Orde van Advocaten te melden.

Op uw vragen of een advocaat proceskosten kan innen zonder toevoeging, kan ik slechts bevestigend
antwoorden. Als u vindt dat hijgeen recht hierop heeft, verwijs ik u nogmaàls naar de Deken.

Op uw laatste vraag of een advocaat nog toevoegingen kan regelen als er al een uitspraak is, kan ik
simpelweg ontkennend antwoorden. De toevoeging dient te zijnaangevraagd toen de rechtsbijstand nog liep
en niet nadat deze is afgerond.

Ik hoop zo antwoord te hebben gegeven op uw vragen en wens u veel sukses.

met vriendelijke groet,

Josien Walraven

Raad voor Rechtsbijstand

-

~-
r'.-- " /( / ."


