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-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Politici willen dat Bijstandsgezin fraudeert, zodat zij burgers stiekem
kunnen folteren vermoorden MH17 vervalsing dossier Re:
studieprobleem
Datum:Sat, 15 Oct 2016 09:26:48 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:Kuijt, Nico <NKuijt@heemstede.nl>, otp.informationdesk@icc-cpi.int,
rvd.pers.kh@minaz.nl, p.huijts@minaz.nl,
Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, info@vandergoen.nl,
info@sapadvocaten.nl, antoinette.collignon@legaltree.nl,
austemb_thehague@dfat.gov.au, mwthehague@kln.gov.my,
hay.vertretung@eda.admin.ch,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, emb_nl@mfa.gov.ua,
voorlichting@rechtspraak.nl, helpdesk@advocatenorde.nl,
info@kinderrechtswinkeldenhaag.nl,
info@kennispleingehandicaptensector.nl, info@kenniscentrum-kjp.nl,
redactie@doof.nl, pers@steunbartimeus.nl,
centrale.clientenraad@ggzcentraal.nl, koen.bokhorst@jovd.nl,
henk@ondernemersvoorjongeren.nl, DWARS <dwars@dwars.org>,
secretariaat@cdja.nl, info@nsgk.nl, info@ncz.nl, npcf@npcf.nl,
info@socialealliantie.nl, info@sociaalverhaal.com, info@hetlsr.nl,
info@lcr-suwi.nl, info@littenseradiel.nl, info@schokkend-groningen.nl,
Secretariaat.Clientenraad.DWI@dwi.amsterdam.nl,
webredactie@juridischloket.nl, rijdende.rechter@idtv.nl,
alg.secretaris@marechausseecontact.nl, info@burgemeesters.nl,
pm@pm.gov.pt, dccbanditismo@pj.pt,
gabinete.presidente@tribconstitucional.pt, bruxelas@mne.pt,
bureau@nationaleombudsman.nl

Jongeren, UN-SG AntonioGuterres,
Volgende week schrijf ik een brief aan het InternationaalStrafhof voor mijn officiele
dossier
van de ICC-rechtzaak tegen NL.
Kernpunt:
Ministers - Dictator Markrutte - Parlementsleden- Bloemendaal Provincie NH willen
dat ik als slachtoffer van hun poging tot moord op mijn gezin - via
corruptie bij de Rechtspraak...
mijzelf schuldig maak aan Bijstandsfraude.
Zou ik nu overgaan tot fraude, verzwakt dit mijn rechtspositie binnen het
ICC enigszins.
Dit is ook de bedoeling van de Elite-moordenaarsclub.
Ik kan niet formeel studeren, gericht op een normale juridisch correcte
relatie met de arbeidsmarkt.
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Bloemendaal heeft hiervoor gezorgd door een studiecontract dat ik heb
getekend niet langer te erkennen.
Bloemendaal is mij als Slaaf gaan behandelen omdat zij geen geld van
het Rijk - dat zij voor mijn
studiecontract hadden gekregen in mij wide investeren -.
CWI - UWV stelt ook dat Bloemendaal het probleem is, en niet ik.
Rechter heeft dit in stand gehouden en mij gedwongen rechtzaken te
starten tegen Ministers bij de Hogeraad.
De Hogeraad gooit dossier van burgers weg = simpele burgers mogen
parlementsleden niet voor de rechter slepen
wegens Misdrijven tegen de Mensenlijkheid = slavernij.
De Advocatenorde, Ombudsman, Raad voor Rechtsbijstand, KNAW
professoren lobby, kiezen partij voor deze criminele politici.
Ministers hebben er een spelletje van gemaakt om mij te dwingen allerlei
overbodige rechtzaken
te starten. Om mij uiteindelijke te dwingen tegen NL een rechtzaak te
starten bij het InternationaalStrafhof.
Uitleg in de Startbrief ICC op www.desireestokkel-nl-net.

Als ik nu 'stiekem studeer', heb ik hieraan niets op de arbeidsmarkt, omdat ik
rechtenloos
ben... en niet kan gaan werken zonder toegang tot de Grondwet.
Ik ben en blijf Slaaf op het zeer gewelddadige ICC-lobbyplatform;
deze lobby heeft voor de lol de MH17 mensen de dood ingestuurd.
Ik heb het bewijs; de Onderzoeksraad is deelgenoot
aan het proberen te doden van mijn gezin...via Slavernij en Rechtspraak corruptie.
Uitleg in de Startbrief ICC op www.desireestokkel-nl-net.
De allerbelangrijkste reden voor mij om niet in een Slavenpositie te gaan
studeren...
is ... behoud van mijn Intelligente en Rechtspositie en het waarborgen van
de Rechtspositie van de MH17-passagiers.
Als het de moordenaars in het parlement lukt , mijn rechtspositie binnen
het ICC te verzwakken,
krijgen ook de MH17-nabestaanden minder rechten.

Wordt Wakker kids!
Het InternationaalStrafhof is uit op totale vernietiging van jullie Toekomst.
Jullie zijn te onderontwikkeld om jezelf te verdedigen tegen deze lobby.
DesireeStokkel
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Op 14-10-2016 om 9:58 schreef destokkel:
Mijnheer Kuijt, Dictator MarkRutte, ICC, Rusland, Maleisie, Mh17,
IASZ Bloemendaal - NicoKuijt -, U negeert de ICC-rechtzaak tegen NL; dit kan
niet!
Ik heb geen rechten bij een Bezwarencommissie, Stadhuis, Provincie, de
Nationale Ombudsman, Rechtbank, Advocaten,
MinSZW, MinVenJ, MinEconomie, MinAz.
Ik ben niet arbeidsplichtig dankzij de gluiperige manipulaties van de Centrale
Raad van Beroep
en hun vrijwel onleesbare gerechtelijke uitspraak. Zij hebben mij gedwongen
rechtzaken te starten tegen Ministers en MinisterPresident bij de Hogeraad.
Klaarblijkelijk veronderstelde de CRvB dat de HR enige beschaving kent en
burgers hun fundamentele
Grondrechten terug geeft. De HogeRaad laat dossiers verdwijnen op verzoek van
Ministers - MP.
En dit heeft geleid tot de ICC-rechtzaak tegen Bloemendaal - Ministers - MP.
Dus?
Of, u zorgt ervoor dat ik al mijn fundamentele Grondrechten - Mensenrechten
terug krijg,
of u bent een soort mede-crimineel die moordenaars in mijn dossier aan de
macht houdt.
Oké, u weet al jaren dat ik niet wil frauderen met de WWB.... en werkt hieraan
mee.
Ikkrijg geld waarop ik recht heb.
Maar, ik word wel met de dood bedreigd door de ICC-lobby die via de Ministeries Stadhuis - Provincie NH loopt.

Dictator MarkRutte weet wat ik wil; een Schikking & Schadevergoeding om de
ICC-rechtzaak tegen NL te stoppen.
Ook noodzakelijk omdat via de manipulaties in mijn dossier... de MH17 passagiers
zijn vermoord.
De MH17 kan niemand negeren.
Ik kan niet formeel studeren onder deze omstandigheden. Een arbeidsontract
ondertekenen en uitvoeren is onmogelijk.
Deze email publiceer ik op mijn website voor het ICC-dossier
www.desireestokkel-nl.net

Dictator MarkRutte, geef mij een Schikking & Schadevergoeding en geef
ook blijk van enig fatsoen
ten aanzien van de MH17-passagiers... en al die andere rechtenlozen in
NL.
En, alle burgers - soldaten die u al heeft vermoord via de ICC-lobby.
DesireeStokkel
15-10-2016 9:27

4 van 5

about:blank

Op 14-10-2016 om 9:36 schreef Kuijt, Nico:
Geachte mevrouw Stokkel,
In de eerste plaats mag het volgen van een opleiding de inschakeling van arbeid niet in de weg staan.
Voordat wij een standpunt innemen inzake het “s ekem” volgen van een opleiding willen wij graag nog
antwoorden op onderstaande vragen;
·
Wat is de duur van de opleiding?
·
Wanneer zou de opleiding starten?
·
Welke kosten zijn hieraan verbonden en hoe denkt u hierin te kunnen voorzien?
·
Is de KCOU kor ngsregeling van toepassing en zo ja onder welke voorwaarden?
·
Hoe hoog zou de kor ng in uw geval uitvallen wanneer deze van toepassing is?
·
Wanneer kunt u meer inzage verschaﬀen over het wel of niet ontvangen van deze kor ng?
Met vriendelijke groeten,
N. Kuijt
Consulent Sociale Zaken
(werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmerliede & Spaarnwoude
Postbus 352
2100 AJ Heemstede
( 023 - 548 57 13
7 023 - 548 57 00
* nkuijt@heemstede.nl

Van: destokkel [mailto:d.e.stokkel@ziggo.nl]
Verzonden: zondag 9 oktober 2016 9:33
Aan: Twisk, Noelle van; Kuijt, Nico
Onderwerp: studieprobleem

Mevrouw van Twisk,
Ik heb wel een groot probleem: kan niet werken of studeren.
maar mijn buurman en ik wilen samen studeren per cursus aan de OU.
Ehealth = overgang naar een Gezondheidszorgsysteem per Laptop.
Ik kan dit niet verbergen voor de Gemeente, omdat mijn certificaat bij
DUO-groep wordt geregistreerd.
En ik moet natuurlijk de KCOU-kortingsregeling regelen.
Ik kan ook geen Politieke Jongerenpartij starten, omdat ik
rechtenloos ben.
En hierover heb ik wel de pest in!

Dus? Wat doet IASZ als ik toch stiekem een module aan de OU afrond?
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Desireestokkel
donkerelaan 39
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