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023 5270457

1 juni 2007 Internationaal Strafhof
Kamer van Vooronderzoek
Mr. Serge Brammertz

4e vervolg op aanklacht 1 mei 2007 Postbus 19519
2500 CM, The Hague

betreft: Aanklacht tegen de Staat der Nederlanden, startbrief
Eiser = Slachtoffer = Desiree Stokkel
Geen Nederlandse advocaat gevonden die wenst te helpen bij deze rechtsgang

Belastingzaken Bloemendaal; ik ben in grote financiele problemen gebracht

Geachte heer Serge Brammertz,

Ik verwijs nu naar mijn bijgevoegde brief aan Bloemendaal en alle kopieën zoals in 
de brief vermeld.

Wilt u mij een registratienummer voor mijn dossier bij ICC toesturen?

Vriendelijke groet,

Printer is stuk
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Desiree Stokkel, Donkerelaan 39, 2061 jk Bloemendaal
023 -5279457

1 juni 2007                      Gemeente Bloemendaal
         Stadhuis Overveen

Burgemeester W. de Gelder
Sociale zaken  R. Bouman / P. Haak

Betreft: belastingzaken & mishandeling mijn gezin & ICC

Geachte mevrouw, heer,

In de email van het Internationaal Strafhof op mijn site www.desireestokkel.nl leest 
u dat mr.Serge Brammertz mijn dossier in onderzoek heeft. Hij neemt hierover nog 
contact met mij op.

Ik leg u nu mijn belastingzaken voor. U heeft mij in diepe financiële problemen 
gebracht door mijn belastingzaken foutief te verwerken in de WWB-uitkering. 
U heeft nooit enige moeite gedaan mij te wijzen op fouten.
Na een telefonisch gesprek met het belastingkantoor vandaag kan ik alle fouten 
herstellen. U heeft ten onrechte mijn uitkering gekort met inkomsten; ik moet veel 
geld terugbetalen aan het balastingkantoor.  U mishandelt mijn gezin! 

Jaar 2005
Ÿ Voorlopige teruggaaf 2005 = 1723 euro = ten onrechte ontvangen
Ÿ Voorlopige aanslag 2005 = 5125 = (aug 2006) = ten onrechte ontvangen
Ÿ Voorlopige aanslag 2005 = 6954 = moet ik betalen aan belastingkantoor
Ÿ Aanslag 2005 = 468 = correcties op 6954
Ÿ In 2005 heeft Bloemendaal ten onrechte gekort op mijn WWB-uitkering:

jan - juni 2005 =  6 x 82.73 = 496,38
jul - dec 2005 = 6 x 84.08 =    504,48  +   totaal = 1000,86 euro  

Jaar 2006
Ÿ Voorlopige teruggaaf 2006 = 1601 euro = ten onrechte ontvangen
Ÿ Voorlopige aanslag 2006 = 1666 euro = moet ik belastingdienst betalen
Ÿ Ik moet nu 65 euro extra boete - rente - betalen aan de belastingdienst omdat 

Bloemendaal fouten in stand heeft gehouden.
Ÿ In 2006 heeft Bloemendaal  ten onrechte gekort op mijn WWb-uitkering:

jan-dec 2006 = 12 x 61,94 =  743,28

Jaar 2007
Ÿ Voorlopige aanslag 2007 = 1503 :12 = 125,25  x 5 = 626,25 euro = ten onrechte 

ontvangen t/m mei 2007
Ÿ Over 2007 moet ik in elk geval 626,25 euro terug betalen aan de belastingdienst
Ÿ Telefonisch is dit nu geregeld, maar schriftelijk herstel volgt in juni 2007
Ÿ In 2007 heeft Bloemendaal ten onrechte op mijn WWb-uitkering gekort:

jan-mei 2007 = 5 x 54,55 = 272,75

In totaal moet Bloemendaal mij nu per omgaande uitbetalen:
2005 = 1000,86
2006 =   743,28
2007 =   272,75 +
totaal    2016.89  euro + 65 euro boete / heffingsrechte voor 2006 = 2081,89
Ik verzoek u dringend dit bedrag direct te betalen opdat ik mijn belastingschuld kan 
voldoen. 

Met groet,
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