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Onderwerp: Raad van State FW: EU-wettekst Inkomensgrens 33.614 euro Fwd: nlfschool.com
Van: "d.e.stokkel" <d.e.stokkel@online.nl>
Datum: 11-10-2011 11:17
Aan: voorlichting@raadvanstate.nl, b.baarsma@seo.nl, c.n.teulings@cpb.nl, c.van.ewijk@cpb.nl,
s.j.g.vanwijnbergen@uva.nl, s.c.w.eijffinger@uvt.nl, bureau@nationaleombudsman.nl,
publieksreacties@rtv.nos.nl
Raad van State,

-------- Originele bericht -------Onderwerp:Re: FW: EU-we ekst Inkomensgrens 33.614 euro Fwd: nlfschool.com
Datum:Tue, 11 Oct 2011 11:03:23 +0200
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Aan:b.baarsma@seo.nl, c.n.teulings@cpb.nl, s.j.g.vanwijnbergen@uva.nl, publieksreac/es@rtv.nos.nl,
persdienst@cbs.nl, bureau@na/onaleombudsman.nl, s.c.w.eijﬃnger@uvt.nl, c.van.ewijk@cpb.nl

SEO Barbara Baarsma, Sweder van Wijnbergen, Silvester Eijﬃnger, CPB, Coen Teulings, NOS, CBS, Na$onale
Ombudsman,

Woningbouwcorpera/es & Aedes willen niet weten dat er geen juridisch correcte EU-we eksten
zijn die de Inkomensgrens voor sociale huurwoningen mogen bepalen.
Overheid.nl & Euro-lex e.d. geven geen EU-wet die de Hollandse Inkomensgrens van 33.614 euro
weergee6 voor sociale huurwoningen.
Wel is er een Hollandse Woningwet, maar

zonder EU-wet geldt ar/kel 94 van de Grondwet 'verdrag gaat

boven wet', niet.
.
Degene die lobbyen binnen de EU-commissie ouwehoeren maar wat en zijn te gewetensloos om hun fouten toe
te geven.
De hele woningmarkt blij6 dus een langdurige hel, omdat niemand wil gaan nadenken.

Desiree Stokkel
www.nlfschool.com
www.desireestokkel.nl

-------- Originele bericht -------Onderwerp:Re: FW: EU-we ekst Inkomensgrens 33.614 euro Fwd: nlfschool.com
Datum:Tue, 11 Oct 2011 10:34:06 +0200
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Aan:Info <info@kennemerwonen.nl>

Friede Boske,

11-10-2011 11:20
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U func/oneert uitermate slecht.
Deze we eksten zijn er juist niet.
Er wordt alleen gesuggereerd dat deze we eksten bestaan.

Desiree Stokkel

Op 11-10-2011 10:25, Info schreef:
Geachte heer, mevrouw,
Op internet zijn alle officiële wetteksten beschikbaar die betrekking hebben op de inkomensgrenzen
die gelden voor sociale huurwoningen vanaf 1 januari 2011. Onder de noemer sociale huurwoning
vindt u daar alle informatie.
Voor vragen zijn wij ook bereikbaar op telefoonnummer 072-822 28 00, elke werkdag van 8.30 tot
17.00 uur.
Met vriendelijke groet,
F.M. (Frieda) Boske
woonconsulent
(072) 822 28 00

Hertog Aalbrechtweg 18
1823 DL Alkmaar
Postbus 5010
1802 TA Alkmaar

www.kennemerwonen.nl
Van: d.e.stokkel [mailto:d.e.stokkel@online.nl]
Verzonden: dinsdag 11 oktober 2011 09:08
Aan: persvoorlichting@aedes.nl.; aedespersvoorlichting@aedes.nl; klantenservice@zayaz.nl; Info; info@keicentrum.nl; pers@eigenhuis.nl
Onderwerp: EU-wettekst Inkomensgrens 33.614 euro Fwd: nlfschool.com

Aedes, Zayaz, SNVK, Kei-kenniscentrum, Eigenhuis,

Beschikt u wel over de officele EU-wettekst die aangeeft dat NL de inkomensgrens moet stellen op
33.614 euro?
Wilt u mij dan een email met deze tekst sturen?

11-10-2011 11:20
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http://www.kei-centrum.nl/websites/kei/files/KEI2003/documentatie
/TijdRegdaebtoeginstvolkshuisvesting%20%20_29452nr159_MinWWI.pdf
Dit is geen EU-wettekst; dit is een Dictatoren-brouwsel binnen nationale wetgeving.
Er moet een EU-wet zijn die een lijst weergeeft van inkomensgrensen binnen verschillende
EU-landen.
Bijvoorbeeld: Slowakye heeft een gemiddeld huishoud inkomen van 785 euro, dus voor hun is de
inkomensgrens lager dan in NL.

Ook wil ik weten wie er bij de EU-commissie, de EU-ministerraad & EU-parlement voor of tegen
deze wet gestemd hebben.
Politieke partijen 'werken niet met de officiele EU-wettekst = zij geloven Donner op zijn woord'.
en accepteren een Hollands brouwsel in onze NL-woningwet.
Alleen de officiele EU-wettekst kan getoetst worden aan de Mensenrechtenverdragen.
Volgens Verdrag inzake Economische, Sociale & Culturele rechten mag de levenstandaard niet
verlaagd worden.
Dus, als in NlLde levensstandaard voor huurders wordt verlaagd, moet die van woningeigenaren met
gelijk percentage worden verlaagd.

Bestaat deze wettekst niet, bestaat de hele Inkomensregeling niet... officieel....

Desiree Stokkel
www.nlfschool.com
www.desireestokkel.nl

-------- Originele bericht -------Onderwerp:nlfschool.com
Datum:Mon, 10 Oct 2011 07:26:30 +0200
Van:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>
Aan:info@wka-centrum.nl, info@njr.nl, triodos.foundation@triodos.nl,
c.n.teulings@cpb.nl, c.van.ewijk@cpb.nl, info@samenwerking.org, pers@eigenhuis.nl

Woonbond, Samenwerkende woningcorperaties Amsterdam, Eigen Huis,
Nationale jeugdraad, Triodosfoundation , CPB,

Waar is de officiele wettekst van de EU-regeling die bepaald
'dat in NL de inkomensgrens voor een sociale huurwoning ligt bij 33.614 euro".
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Ik heb 1.5 uur gezocht op de website van de EU, maar krijg er geen officiele wettekst uit!
Probleem: ik heb geen nummers = ik moet trefwoorden gebruiken, maar dan komt er niets uit...dat
op een EU-wet voor NL lijkt.
Ik wil weten wie er binnen de EU-commissie, de EU-Minsterraad & de EU-parlement voor
deze regeling hebben gestemd.
Ook wil ik weten wat Donner - VVD - hebben moeten doen voor het EU-parlement in ruil voor die
33.614 inkomensgrens.
Aanvankelijk wilde het EU-parlement een inkomensgrens van 43.000.
Deze eisen hebben zij laten varen; in ruil voor wat? EP is machtiger dan EU-commissie.

Aanvullende mededeling:
Ik heb Moodys, Standard and poor & Fitchrating gevraag om Nederland af te waarderem.
Reden; Het Internationaal Strafhof wil oorlog in Europa...en het NL-& EU parlement gaan hiermee
akkoord.
Ik probeer hen te dwingen een Nieuwe - juridisch correcte - economie binnen NL& EU aan te
maken.

Desiree Stokkel
www.nlfschool.com
www.desireestokkel.nl

when you don't want to receive my email inofrm me on
d.e.stokkel@online.nl

.
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