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WMO2015 rechtzaak
winnen dankzij
Grondwet,
Folterverdrag,
Mensenrechtenverdragen

desireestokkel.nl

Rechtzaak WMO2015 eenvoudig te winnen dankzij Grondwet,
Folterverdrag en overige Mensenrechtenverdragen.
WMO2015 -- Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 -– is Lobbyisten-papiertje,
geen nationale wet, juli2014
Elke Burger in Nederland kan een rechtzaak inzake de WMO2015 zeer eenvoudig winnen van
Gemeente, Rijksoverheid, Zorgaanbieder... of wie-dan-ook.
WMO2015 is geen nationale wet die aan de eisen van de Grondwet en
Mensenrechtenverdragen voldoet.
Wat moet je doen om je mensenrechten te claimen?
In de allereerste zin van je klachtenbrief stel je:
'Op Grond van het Folterverdrag moet de WMO2015 worden vernietigd door de Rechter.
WMO2015 is gericht op praktiseren van discriminatie & spionage in mijn priveleven,
schending van de ontastbaarheid van mijn gedachten, geweten en lichaam,
machtsmisbruik door betrokken ambtenaren & politici, resulterend in 'terreur op en
beschadiging van mijn lichaam en leven.
Ik word gedwongen te vechten voor mijn recht op fundamentele Grondrechten en
mensenrechten. Volgens de Grondwet en alle mensenrechtenverdragen is het voor de
Staten-Generaal en Gemeente verboden mij te dwingen te vechten voor fundamentele
Grondrechten en mensenrechten.
De Staten-Generaal en Gemeente zijn schuldig aan Misdrijven tegen de menselijkheid.
Ik leef in oorlog in Nederland. Indien noodzakelijk bouw ik mijn dossier gericht op een
rechtzaak tegen Nederland bij het InternationaalStrafhof; ik moet er immers vanuit
gaan dat Politie, Justitie, Rechtspraak ook lobbyisten zijn binnen de WMO2015 '.
Zoek de Grondwetartikelen, Mensenrechtenverdragen-artikelen op die voor jour
prive;even van toepassing zijn en som se op onder de openeningszin, die ik hierboven
heb gegeven'.
Daarná bewijs je pas op grond van je dossier welke machtsmisbruik plaatsheeft in je
dossier, op je lichaam en in je leven. Aangevuld met de materiele eisen.
Doe wat ik zeg, en je wint alle rechtzaken tegen Gemeente, Rijksoverheid e.a.!
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De Grondwet regelt dat de Staten-Generaal de lokale Gemeente opdracht kan geven
tot het maken van lokale wetten = verordeningen.
Maar, deze Gemeente-wetten moeten wel worden uitgevoerd in overeenstemming met
Grondwet en Mensenrechtenverdragen, volgens diezelfde Grodnwet en verdragen.
De WMO2015 geeft Gemeenten opdracht discriminerende verordeningen te
schrijven, die alle mensenrechtenverdragen negeren.
•

WMO2015 negeert in haar inleiding en artikelen doelbewust de zin 'dat de WMO2015
moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de Grondwet en
Mensenrechtenverdragen'.
Deze wet is geschreven met als doel burgers te dwingen via het Rechtsysteem hun
mensenrechten op te eisen, terwijl er tegelijkertijd een lobby-systeem is gebouwd... die
er voor zorgt dat burgers tijdens hun zoektocht naar Recht volledig kapotgetreiterd
worden door de makers & handhavers van de WMO2015.
De Mensenrechtenverdragen worden moedwillig misbruikt. De Staten-Generaal en
Gemeenten gaan er vanuit dat het Volk te achterlijk is om Mensenrechten op te eisen.
Dit is verboden volgens elk Mensenrechtenverdrag.
Staten-generaal wil dat elke Gemeente op grond van eigenrecht een lokale verordening
opstelt waarin staat: wie waarop recht heeft, onder welke omstandigheden;
wie dit
moet beoordelen; welke onderzoekmethoden moeten worden toegepast; hoe burgers
moeten samenleven; dat slechtfunctionerende ambtenaren moeten worden
verwijderd uit dit systeem; dat er bescherming moet zijn tegen mishandeling....; dat er
een clientenraad en medezeggenschaps mogelijkheid moet zijn …... enz...'.
De personen die deze verordening schrijven zijn College B&W en Gemeenteraad.
Het Gemeentebestuur en de ambtenaren die de WMO2015 in de praktijk moeten
uitvoeren zijn volgende de WMO2015 zelf 'boven de wet'. Zij bewijzen dit door burgers
te dwingen te vechten voor hun fundamentele mensenrechten.
Dit is verboden en kan gestopt wroden dankzij het Folterverdrag

•

WMO2015 gaat voorbij aan anti-discriminatie, rechtsgelijkheid, recht op privacy,
vrijheid van gedachten & geweten,
recht op onschendbaarheid van het lichaam,
recht op veiligheid, recht op toegang tot het rechtbank.
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_NLD.pdf

•

WMO2015 is dus een Oorlogsmisdadigers – en illegale Spionage-wet.
Je kan deze wet het beste vergelijken met de leefwijze van mensen in Oost-Duitsland
voor de val van de muur. De Oost-Duitse regering had 'Sociale Wijkteams; ingesteld,
die vastlegden
wie wat deed, waneer en onder welke omstandigheden'.
Burgers werden samengebracht of gescheiden op grodn van de machtsmisbruik van de
lokale ambtenaar. Burgers in Oost-Duitsland waren rechtenloos, door deze lobby-vorm.
WMO2015 is in NL een speelgoedje van de Koninklijke Nederlandse Genocideclub.
Dit zijn de machthebbers in de bureaucratie die elkaar helpen bij het folteren & doden
van burgers in NL. Tot deze Genocideclub behoren ook de Politie, Advocaten, Rechters,
Ombudsman, Jeugdzorg, Scholen, Universiteiten, Ondernemers.....Media... Zorgsector...
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De Rijksoverheid & Gemeenten bouwen dus een samenleving waarin iedereen wordt
bespioneerd & geregistreerd door 'Sociale Wijkteams'; ambtenaren komen samen om
te bepalen 'welke Burger misbruikt moeten worden voor de corruptie van de lokale
ambtenaren in samenhang met de rest van NL'.
De Sociale Wijkteams onder de WMO2015 worden het lokale bestuur van de Koninlijke
Nederlandse Genocideclub'.

•

Het bestaan van deze Genocideclub bewijs ik met rechtsgeldig bewijs.
Ik ben op in mei2007 een rechtzaak tegen deze vorm van machtsmisbruik in mijn
priveleven gestart bij het Internationaal Strafhof.
In juni2014 ben ik ook een ICC-rechtzaak gestart tegen het Koninklijkhuis, omdat zij
aan mij bewijzen dat zij willen dat de Staten-Generaal en de Kiesraad burgers folteren
& doden.
Ik bewijs dat Rechters politici en Koninklijke familie helpen bij het folteren van gezinnen
met als doel 'doodtreiteren'.

De bureaucratie wordt gigantisch groot en zwaar in het leven van de mens.
Oplossing?
Vroeger 'maakte de buurvrouw schoon en kreeg daarvoor zwart-geld'.
Dit systeem moet terugkomen. De schoonmaak hulp, de oppas....
Mensen moeten het zelf regelen, zonder te worden gestraft voor
samenleven met je medemens'.

WMO2015 kost de Staat miljarden euro's aan rechtzaken!
Omdat elke burger, elke rechtzaak kan winnen.....
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