
Aan rechtbank Amsterdam     Amsterdam, 25 juni 2017 
Afdeling privaatrecht, team kanton: 
postbus 70515, 1007 KM Amsterdam 
 
Inzake: Woonzorg vs Rietveld, waarbij Rietveld eist van de rechter om een NIET-valselijk 
opgemaakt proces-verbaal aan te leveren, wat overeenkomt met hetgeen in de video-
opname duidelijk is weergegeven.  
 
Geachte Mr. E. Dosker, Kantonrechter 20-06-2017 (Woonzorg vs Rietveld) met vermelding 
in deze korte tekst van de oorzaken en veroorzakers van deze rechtsprocedure die niet 
met een simpele Ja of Nee van betaling van huur kan worden afgedaan.  
 
Bij deze verzoekt ondergetekende u dus dringend op dinsdag 27-06-2017 mij als eerste 
punt: een NIET-valselijk opgemaakt proces-verbaal aan te leveren dat overeenkomt met 
wat op video is vastgelegd. Dit met intrekking van het toegezonden valse proces-verbaal 
van de terechtzitting van 20-juni 2017, waarvan de boze opzet strafbaar is.  
 
Op Dinsdag 27-06-2017 zal ondergetekende de rechter verder mondeling toelichten over de 
in de tekst vermelde strafrechtelijk te vervolgen werkwijze van en tegen het UWV. Zowel 
de daar werkzaam zijnde misdrijvenplegers, met samenzwerende deurwaarders, zowel als 
de leidinggevenden werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, Belastingdienst, 
en de gemeente Castricum, als bij de Gemeente Amsterdam. Zij dienen allen strafrechtelijk 
vervolgd te worden, wegens een reeks van ernstige strafbare feiten toepassen, zie bijlage 
1-16, waarbij verbijstering van mijn medisch team o.a. wordt omgezet in kwalificatie van 
hen: de realiteit. Dit, omdat bewijsvoering inderdaad 100% sluitend is, danwel in handen is 
van het medisch team; danwel dat half Nederland inmiddels per mail is ondergesneeuwd. 
Niets en niemand houdt de beer in zijn hok om los gekomen na 15 jaar misdaden toepassen, 
en dat opzettelijk. Het recht van wat het systeem rechtspraak zou moeten zijn functioneert 
niet tegen de ambtelijke misdrijvenplegers, die mij als prooi vanuit de ivoren toren in de 
juridische woestenij jagen, om mij en mijn archief onschadelijke te maken.     
 
Aangestuurd door mij, R.A.A. Rietveld eis ik van de rechter dat Art. 162 Sv. (Bij voorkeur   
door de zittende rechter van 27-06-2017) die wettelijke procedure in gang wordt gezet. 
Niets minder, want deze eis heb ik expliciet aangegeven ook buiten deze tekst om. Dit 
mede vanwege met de boze opzet en zonder vrijlating beslagvrije voet (wel of niet 
rechtmatig) om mij van mijn inkomen te beroven. Dit 35 maanden lang zonder inkomen met 
nul euro, dat is een echte misdaad en dat gedurende 7 jaar lang. Ook is onrechtmatig over 
diezelfde 7 jaar € 476 per maand ingehouden, die minimaal als wettelijke beslagvrije voet 
had moeten worden uitbetaald. Zie de sommatie van Accountantskantoor Flinth, dan wel 
van de advocaten, met de eis alles terug te betalen. Strafbare feiten zijn: verduistering / 
knevelarij / oplichting / valsheid in geschrifte en samenzwering door het UWV-personeel 
met deurwaarders. 
 
Bij die opzettelijk toegepaste wetsovertredingen met catastrofale gevolgen vanaf 2005 tot 
heden juni 2017, moet bij wet vastgelegd ook de rechter zelf met het door haar genoemde 
Art. 162 Sv in gang worden gezet zoals zij liet registreren door de griffier op de zitting van 
27-06-2017 tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 
 
Op vrijdag 23-06-2017 heb ik, R.A.A. Rietveld, een gedeelte van de documenten wederom 
aangeleverd die klaarblijkelijk zijn verduisterd voor de zaak van 20-06-2017. Ik neem aan dat 
u mr. E. Dosker niet zonder reden de vraag stelde bij het begin van de zitting, of alle 
documenten aanwezig waren. Het is gebleken dat ter zitting het totaal niet compleet was. 



Ondergetekende overweegt om hiervan strafaangifte te laten opmaken; en wel op 27-06-
2017 liefst met medewerking van de zittende rechter op de zitting vanaf 10.00 uur.  
 
Tevens met de vermelding dat verduisterde documenten, cruciale bewijslast zijn van de 
oorzaak dat Woonzorg o.a. niet betaald kan worden. Met de opdoemende nog grotere 
ravage, verzoek ik de rechter per direct een substantieel voorschot door het UWV te laten 
overmaken, en dat per onmiddellijk moet worden overgemaakt naar mijn bankrekening.  
 
De hoofdrolspelers in dit misdrijvenscenario zijn de beëdigde personen: S. Bos bij het UWV 
te Alkmaar werkzaam - M. Pronk te Alkmaar - J. Hovestad te Alkmaar, danwel in nog ergere 
mate: A. Monsch UWV te Sloterdijk, zowel als L. Howell te Sloterdijk. Deze laatste 
genoemde UWV-misdrijvenplegers tezamen met drs. van der Manders en de deurwaarders 
Van Dijk Scherpenzeel Hubens te Amersfoort, zijn voor 100 % aansprakelijk; tezamen met 
mr. S. Baldinger voor de bijna dood situatie van mijn persoon. Dit is inmiddels tot vier keer 
toegepast als strafbaar feit en ernstige mishandeling; waarbij door boze opzet ik voor 
negen maanden in cel v.d. Hel terecht ben gekomen op Bali in Indonesië. Daarbij ben ik ook 
negen maanden lang onrechtmatig en opzettelijk verstoken gebleven van cruciale medicatie 
voor Parkinson en trombose. Daardoor zijn met boze opzet blijvend hart- en longenletsel 
ontstaan. Zie hiervoor de gemaakte stukken, overzichten in de bijlagen gemaakt door mijn 
medisch specialisten. 
 
Het vervolg: dat men jarenlange overheidsmisdragingen heeft kunnen toepassen op mijn 
persoon en wat mijn familie was, door o.a. UWV-misdrijvenplegers, staat haaks op de zaak 
van de eisen van Woonzorg, waarbij ik te kennen geef hoe het mogelijk is geweest dat een 
aantal rechters, waarbij M. C. van Rijn, zowel als B. Liefting Voogd, als G. van Zeben de Vries 
(gedetacheerd Recherche Officier van Justitie te Den Haag) om met boze opzet de 
onomstotelijke bewijslast van ernstig strafbare feiten gepleegd door beëdigde 
functionarissen te hebben genegeerd. Vandaar zij al in de opgemaakte strafaangiften zitten 
die is gemaakt drie weken terug bij Politiebureau te Amsterdam 0sdorp, zie bijlage 1 plus 2, 
met nogmaals de eis om als rechter op 27 - 06 - 2017 dit te ondersteunen met art 162 Sv in 
gang te zetten, zoals al eerder in deze tekst vermeld.     
    
Dat door rechters, danwel Officieren van Justitie, met de door hen aangestuurde Politie NHN 
elke door hen afgelegde ambtseed is geschonden, moge meer dan duidelijk zijn. De daarmee 
veroorzaakte lichamelijke letselschade van mij met daarbij nog erger de dode gezinsleden op 
Bali, met nu weer een beperkte financiële catastrofe in zaak van Woonzorg als eiser tegen 
mijn persoon.  Die alle hebben betrekking op de gepleegde misdrijven door het UWV, door 
deurwaarders en de gemeente Castricum, etc.  
 
Zie in de weinige bijlagen de summier de ravage, met verder aan te geven dat de procedure 
van eiser Woonzorg met een slordige € 3000 niet nodig zou zijn geweest, indien o.a. het 
UWV haar wettelijke plicht zou hebben gedaan, o.a. de wettelijke vrijlating niet te negeren. 
Waarbij de rechterlijke macht alles heeft gedaan om overheidsmisdrijven af te dekken. 
 
 
Inmiddels zijn voor ‘n zesde maal domicilie- en identiteitsfraude toegepast bij regelmaat 
door UWV-personeel tezamen met en in samenspanning werkende deurwaarders, de 
gemeente Castricum en de Belastingdienst in een aaneengesloten periode van 15 
maanden nul euro aan inkomen hebben veroorzaakt. Waarbij inmiddels het niet denkbare 
aantal maanden van 36 maanden over de jaren 2009-2017. 
 



Kort samengevat in zeven jaar ruim drie jaar nul euro aan inkomen verkregen te hebben. 
Hoezo schulden, die voor 100% de schade laten oplopen door de bewijsbare criminele 
samenzwering met deurwaarders. Of in omgekeerde volgorde misdragingen door het UWV 
ten uitvoer gebracht die een inkomstenbron blijken te zijn voor deurwaarders, danwel 
Nederlandse Staatondernemingen, waarbij de Belastingdienst van mij vele duizenden euro’s 
tegelijk heeft teruggevorderd, terwijl de deurwaarders deze al lang bij mij hadden 
weggeroofd. Verder door domiciliefraude nummer 4 en 5, mij ten onrechte tienduizenden 
euro’s aan Belastingdienst hebben terug laten betalen, omdat zij aangaven: “Ja, als u niet 
woonachtig bent op het adres wat u aangeeft, wij ook geen huur danwel zorgtoeslag kunnen 
uitbetalen”. De bom barst als realiteit zeer binnenkort, wat transparant gaat worden bij de 
ontmaskering van individuen werkzaam bij o.a. UWV en deurwaarders wie zij werkelijk zijn. 
 
Sterker nog: Belastingdienst betaalt mijn zorgtoeslag in lengte van jaren uit aan VAN DER 
MEER & PHILIPSEN. Met dien verstande, dat de Belastingdienst bij mij nota bene de 
zorgtoeslag terugrooft, maar ik deze nooit ontvangen te heb. Daarbij komt ook nog dat 
men duizenden euro’s aan inkomstenbelasting heeft weggeroofd - waarbij men ambtshalve 
uitging van een topsalaris, terwijl ruim de helft wordt weggeroofd door UWV-tuig in 
samenzwering, zoals al eerder in deze tekst is vermeld. Zie alle rapporten en sommaties 
gemaakt in de richting deurwaarders (Rietveld is ruim 7 jaar ruim 1000 per maand aan 
beslagen kwijt) danwel nogmaals 36 maanden nul euro, in totaal is een onvoorstelbaar 
financiële ravage veroorzaakt, zonder een enkele aflossing van openstaande bedragen die 
zijn opgeworpen door het UWV en deurwaarders, zie rapporten o.a. Flinth! 
 
 MET NU DIT Cruciaal van belang zijnde punt:  
 
Wat is voor al die rechters tien jaar de drijfveer geweest om misdaad op misdaad af te 
dekken, en letterlijk over de lijken van de familie van Rietveld te walsen? Tot op heden heeft 
mijn dochter ruim € 11000 betaald om haar vader te voorzien van wat strikt noodzakelijk is; 
niets minder. Dat geld moet per omgaande als voorschot tezamen met het bedrag van 15 
maanden nul euro worden uitbetaald aan mij, dan pas kan ik woonzorg betalen!!  Die eis 
ligt bij de rechter om zelfs onder dwang van gijzelstelling de betreffende UWV- misdrijven- 
plegers nog voor einde deze week te dwingen.  
 
Tot slot: Advocaten & Accountantskantoor Flinth heeft het UWV-tuig en deurwaarders vanaf 
2010 gesommeerd om in ieder geval de beslagvrije voet aan te houden. Deze sommatie - 
eisen wordt in lengte van acht jaar met € 476 per maand geschonden. Kort samengevat, dat 
betreft alleen al en bedrag van 45.696 euro, dat men mij niet heeft uit betaald. Al met al 
tonnen in euro’s verlies aan kapot gesloopte huizen, zeven stuks, vanaf Bali in januari 2010 
en mijn terugkomst in Nederland. Dus S. Bos - UWV, u bent rijp voor Vogelzang 6 maanden, 
daarna 5 jaar cel tezamen met A. Monsch - L. Howell en overige misdadigers! 
 
Grote Voorbeeld bijlage 6. 
 
Het UWV stort ondanks diverse sommaties van de deurwaarder verkregen te hebben ruim 
een jaar bedragen door naar deurwaarders als o.a. S. Baldinger, een oplichter te Alkmaar. 
Zie zijn tekst wat te veel is weggehaald bij Rietveld moeten ik bij andere deurwaarders 
terughalen, maar is niet gedaan. Deurwaarder 2 geeft aan 5676 euro verkregen te hebben, 
de bankafschriften van UWV laten zien dat zij ruim 33.000 euro hebben weggeroofd, maar 
UWV-tuig kan het verduisterde bedrag niet terugvinden, Rietveld wel, en wel voor 100 % ! 
 
Onvoorstelbaar dat in lengte van jaren rechters dit opzettelijk als partij hebben toegelaten, 
wat per 27-06-2017 voor 100 % zal zijn afgelopen. 



En wel onder de zware uithaal van mij als vergelding in aanloop naar het UWV-tuig als S. 
Bos - L. Howell - A. Monsch - P. Boudewijn - C. Bakker - A.P. Maes - G.R. M. v.d. Assum - 
drs. van der Manden - Van der Meer & Philipsen, danwel T. Mans - P. van der Linden - Mw. 
Baltus - R. Munsterman - D. Wezenberg - ir. Klijnsma P. Klokkers - A. Koopman - 
Schreutelkamp Belastingdienst Amsterdam met later nog overige deurwaarders en 
criminelen daarin verwerkt, zie bijlage 1 tot 15 dan wel de gevoegde geschreven stukken, 
plus de linkjes met tot in detail misdaad met bewijslast etc.         
  
Rietveld  
 
Ps. Wat is tevens de drijfveer van rechters - rechtbanken om Rietveld zeg maar uit zijn huis 
te willen zetten voor zegge 3000 euro puur wegens 15 maanden nul euro door de misdaad 
van UWV-tuig, maar in lengte van ruim 14 jaar zware misdaad afdekken, waarbij 59 dode 
eisers beslag hebben kunnen leggen, met enorme geldbedragen die door deurwaarders zijn 
opgeworpen. Het is niet te bevatten die bewijzen tegen misdaden van Deurwaarders, met 
tot in detail de bewijslast bij ondergetekende bij Rietveld in bezit, zie nogmaals in beginsel 
de summier toegevoegde bijlage! 
 
Rietveld  
 


