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Belastingzaken & internationaal strafhof

Geachte heer W. de Gelder,
U liegt alles aan elkaar vast voor wat betreft mijn belastingzaken.
1858.64.090.H.71
Ik heb de Belastingdienst om opheldering gevraagd, m.b.t. 'het stopzetten van de Voorlopige teruggaaf
2007'.
Nu blijkt dat ik 100% van het bedrag dat ik als Voorlopige teruggaaf heb ontvangen moet terugbetalen
aan de Belastingdienst.
Gedurende de eerste 6 maanden van 2007 heb ik werkelijk ontvangen = 756 euro.
Daarna is de uitbetaling stopgezet.
Vandaag betaal ik H.71 van 30 november 2007, welke aangeeft dat ik per omgaande alsnog 307 euro
moet betalen aan de Belastingdienst.
Kortom:
Ik ontvang GEEN heffingskortingen van de Belastingdienst welke u met mijn WWb-uitkering mag
verrekenen.
U heeft
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

in 2007 mijn Wwb tenonrechte oinder tabel Inkomsten gekort met:
jan
647,25 - 580 kinderalimentatie
= 67,25 euro
febr
637,44 - 580
= 57,44
mrt
637,44 - 580
= 57,44
april
637,44 - 580
= 57,44
mei
637,44 - 580
= 57,44
juni
637,44 - 580
= 57,44
juli
637,44 - 580
= 57,44
aug
637,44 - 580
= 57,44
in september gebruikt u mijn inkomensspecificatie om te frauderen in uw boekhouding met het
terugbetalen van 835,40 = tenonrechte ingehouden WWb uit het jaar 2005
sept
= 57,44
okt
653,11 - 580
= 73,11
nov
= 73,11
Totaal
= 672,99

Over jaar jaar 2007 heeft u tot op heden 672,99 euro van mij gestolen.
Ik eis dat u deze per omgaande op mijn rekening stort.
Als burgemeester van een gemeente had u mij in 2005 al moeten wijzen op het feit dat totaal GEEN recht
heb op welke vorm van Belasting-uitbetaling dan ook, omdat over kinderalimentatie geen belasting
betaald behoft te worden.
Bloemendaal had mij moeten wijzen op de fout van de Belastingdienst, en correctie moeten afdwingen.
2006
In mijn brief van 1 juni 2007 aan u heb ik al laten weten dat u over 2006 ten onrechte 743,28 euro
heeft gekort op mijn WWb.
U weigert dit terug te betalen 'omdat ik geen Definitieve belastingaanslag 2006 heb ontvangen'.
U mag mij dit geld niet weigeren, omdat u volgens de WWb de plicht heeft werkelijk ontvangen bedragen
van de WWb te verrekenen. U vermindert mijn uitkering op grond van uw persoonlijke haat ten opzichte
van mijn gezin.

2008
In blijft in uw brieven blijft u volharden 'dat ik u nog niet verzocht heb om stopzetting van korten van de
WWB'. Ik eis dat u ook in 2008 stopt met het korten van de WWb, inzake belastingen.
Bijgevoegd:
- overzicht ziektekostenpremie 2008
- toekenning Kindertoeslag 2008 belastingdienst
En dan schoolkosten 2007
Hoeveel brieven moet ik u nog schrijven en hoevaak moet ik nog betaalbewijzen inleveren voordat u
overgaat tot uitbetaling van 300 euro?
Voorgaande jaren heeft u dit wel betaald.
Over het jaar 2006 moet ik de Belastingdienst 1666 euro terug betalen, wat ik niet kan omdat
ik geen inkomen genoeg heb.
U blijft mij gezin mishandelen, ondanks dat u weet dat de rechtzaak nu bij het Internationaal
Strafhof ligt.

Aan het ICC,
Ik heb inmiddels voor mijn zoon Luther Algra het 3e rapport van de Schoolbegeleidingsdienst Drielanden
ontvangen. Ik wacht nog op de dyslexie-verklaring.
Zodra het rapoort compleet is stuur ik het u toe.
Ik stuur het niet aan Bloemendaal, omdat tijdens alle rechtzaken de gemeente deze rapporten TEGEN
mijn gezin gebruikt heeft. In plaats van het toepassen van de zorgplicht door Bloemendaalse
ambtenaren, vinden ambtenaren het amusant ons nog verder onder psychische - & financiele druk te
laten voortploeteren voor een leven met mensenrechten
Mijn zoon heeft therapie nodig; hij kan niet genoeg studeren door gebrek aan sociale competentie.
Mijn dochter moet binnenkort ook worden getest door de Drielanden.

Vriendelijke groet,
desiree stokkel
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Belastingdienst Haarlem
Postbus 1681, 2003 BS Haarlem

betreft: bezwaar tegen aanmaningen 1858.64.090.H.71

Geachte mevrouw, heer,
Waarmee bent u bezig?
Plotseling ontvang ik aanmaningen voor belastingjaar 2007. 1858.64.090.H.71
Op deze wijze kan ik geen belasting aan u terugbetalen.
U weet op basis van eerdere correspondentie met de gemeente Bloemendaal dat ik in 2005, 2006 &
2007 ten onrechte geld van u via aan Voorlopige teruggaaf heb gekregen.
Voor 2005 - 1858.64.090.H.52 - heb ik een termijnbetaling gekregen = 118 euro per maand voor
komend jaar.
Voor 2006 - 1858.64.090.H.62 - heb ik een bezwaarschrift ingediend; verzoek tot uitstel van betaling
of zelfs kwijtschelding.
Hierop heb ik nog geen reactie ontvangen.
Ik heb een groot probleem = gemeente Bloemendaal mishandelt mijn gezin.
De rechtzaak ligt zelfs bij het Internationaal Strafhof.
U leest in mijn brief aan Bloemendaal dat zij mijn Wwb ten onrechte korten; zij weigeren dit geld aan mij
uit te betalen, waardoor ik de Belastingdienst niet kan terugbetalen.
Wij hebben nu zelfs geen geld voor voedsel meer.
Bewijsstukken heb ik al meerdere malen in geleverd bij u, laatst bij bezwaarschrift 2006.
Oké....
Ik heb over 2007 géén Voorlopige aansklag ontvangen.
Ik heb géén termijbetaling kunnen aanvragen.
Wel ontvang ik nu aanmaningen die ik niet volgens uw plannen kan terugbetalen.
Ik heb meer tijd nodig.
Ik heb op aanmaning 30 nov 2007 vandaag 157 euro afbetaald. Meer geld heb ik niet.
Graag ontvange ik een kopie van de Voorlopige aanslag 2007.
Ook zie ik graag dat u Bloemendaal dwingt mij de Wwb-uitkering te geven waarop ik recht heb, zodat ik
dit belastingdossier kan aflsuiten.

Vriendelijke groet,
desiree stokkel

