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

Uitspraak van Rb Haarlem in 07-2153 H

Geachte heer Serge Brammertz,
U heeft nog niet gereageerd op de ontvangst van mijn aanklacht tegen de Hoge
Raad, kabinetten Balkenende & gem.Bloemendaal, op 2 mei 2007.
Ik stuur u vandaag de laatste aanvulling op dit dossier, nl:
de uitspraak 07-2153 H van de Voorzienigenrechter Haarlem.
Het verzoekschrift voor deze voorziening treft u aan in de Startmap ICC, 21 maart
2007.
De Voorzieningenrechter verklaart zichzelf niet ontvankelijk, omdat de gem.
Bloemendaal mondeling de opdracht heeft gegeven tot het opschonen van mijn
website. Mondelinge besluiten kunnen niet worden beoordeeld door de
bestuursrechter volgens de Awb. Over het feit dat de mondelinge opdracht door de
politie Kennemerland is uitgevoerd in opdracht van de burgemeester, schrijft de
rechter niets. Ook reageert de rechter niet op het feit dat de Hoge Raad mijn dossier
weigert te erkennen.
Voor mij persoonlijk betekent deze uitspraak:
1. Ik mag mijn website openhouden en alle stukken publiceren die ik openbaar
wens te maken vanuit mijn WWB-dossier.
2. De burgemeester van Bloemendaal mag de politie naar mijn huis sturen om
mij in mijn huiskamer te intimideren & chanteren, zolang alle zaken mondeling
worden afgehandeld.
3. Ik heb geen enkele rechtsbescherming meer voor mijn gezin in Bloemendaal.
4. Het OM heeft mijn dossier slechts gearchiveerd; ik word niet vervolgd voor
strafbare feiten als 'smaad van de burgemeester'. Met de politie praten mag ik
niet.
5. Ik ben opnieuw 39 euro aan griffierechten kwijtgeraakt, omdat ik mijzelf moet
verdedigen tegen het college van B & W Bloemendaal.
Ik kan mijzelf & kids niet meer beschermen tegen toenemend geweld van
ambtenaren. Ik kan wel AL Qaida inschakelen om politici, ambtenaren of erechters te
laten platbombarderen. Daarna kan ik niet gestraft worden! Dit is idioterie!
De burgemeester moet nog wel reageren op mijn bezwaarschrift aan de
bezwarencommissie van Bloemendaal, inzake het opschonen van de website.
Maar deze staan altijd vol leugens.
Graag spoedige afhandeling ontvankelijkverklaring door ICC
Vriendelijke groet,
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