
Castricum 1 augustus 
 
KANTOOR UWV  
Postbus 70  
1800 BD Alkmaar 
t.a.v. de superieur van Mw. Bos - Klachtenambassadeur (K&S) 
 
Inzake : Verzuim van de wettelijk vastgelegde vrijlating van beslagvrijevoet t.b.v. dhr. R.A.A. 
Rietveld om die uit te betalen. Ik stel het UWV medeverantwoordelijk voor het 17e jaar lang 
opzettelijke toebrengen van ernstige lichamelijke en geestelijke schade. Zie onderstaande. 
 
Aan Raad van Bestuur van UWV (in handen)  
 
Bij deze laat ondergetekende in overleg met een aantal prominenten het UWV weten, dat 
men elke wet, dan wel regels opzettelijk aan zijn laars lapt, met opnieuw een opzettelijk 
veroorzaakte catastrofe door de wettelijk vastgelegen beslagvrijevoet niet uit te betalen.  
Dit gebeurde exact als wat plaats gevonden heeft in het hier onder vermelde chronologisch 
overzicht met dramatisch resultaat: 
 
2007 : Onrechtmatige beslaglegging tot nul euro door UWV met de ramp op Bali als gevolg 
 
2008 : Onrechtmatige schorsing, gebaseerd op aperte leugens, dan wel oplichting, zie de 4 
documenten in de strafaangiften als onomstotelijke bewijslast. Nul euro werd gehanteerd 
waarbij de wettelijk vastgelegde beslagvrijevoet werd genegeerd, met bijna een overlijden 
van mijn persoon R.A.A. Rietveld op Bali. Alle bewijzen daarvan zijn beschikbaar. 
 
2009 : Onrechtmatige beslaglegging tot nul euro waarbij de nog ongeboren zoon van 
Rietveld met zijn moeder op Bali. Beiden zouden zijn overleden als   
( mijn dochter ) geen betaling hadden overgemaakt. Dit met reden een tweede 
levensreddende operatie voor de moeder, evenals als de nog ongeboren zoon (Anton 
Rietveld). 
 
2009 : Onrechtmatige beslag legging tot nul euro over een periode van 15 maanden, met 
catastrofaal gevolg. Rietveld kon wegens geldgebrek zijn visum niet meer verlengen en werd 
negen maanden in een uitzetcentrum ( Cel v.d. Hel ) bij de Immigratiedienst opgesloten te 
Denpasar in Indonesië.  
Verder had de werkwijze van het UWV tot gevolg dat ondergetekende zelf doelbewust 
verstoken bleef van levensreddende medicatie voor de ziekte van Parkinson en trombose. 
Buitenlandse Zaken tezamen met UWV hebben een meer dan cruciale rol gespeeld om 
opzettelijk ondergetekende op Bali te laten overlijden. Dit met als wettelijk aansprakelijk 
gevolg betreffende ernstig blijvend lichamelijk letsel met stolsels in hart en longen.  
 
2010 : Ik werd op 19 januari 2010 gedeporteerd en Indonesië uitgezet, met daarna nooit zijn 
zoontje en partner meer gezien te hebben, met het expliciet te vermelden dat beiden zijn 
gecrepeerd op Bali. Zie de ruim 1000 SMS-berichten vanuit Bali aan Rietveld in zijn mobiele 
telefoon. De strafzaken hiervoor worden nu aanhangig gemaakt bij o.a. rechtbank te Den 
Haag, waarvan akte. Expliciet vermeld ik dat President Mr. van der Maarten al een dossier 
over deze ernstige misdrijven in bezit heeft, inclusief de fotoreeks. 
 
2010 : Ondanks dat ik in januari 2010 al in Nederland verbleef, hield het UWV mijn inkomen 
onwettig en opzettelijk op nul euro, en wel tot mei 2010. 



 
2011 : De financiële ravage werd gevolgd door een reeks onrechtmatige beslagen 
 
2012 : De financiële catastrofe werd steeds groter door bizarre en spectaculaire 
oplichtingspraktijken, waarbij ondergetekende op Video een verbijsterend voorbeeld laat 
zien. 
 
2013 : De financiële ravage door onrechtmatige beslagen werd als maar groter, dan wel door 
het opzettelijk disfunctioneren van het UWV, waardoor ondergetekende meer en meer 
ernstige gezondheid problemen verkreeg. Mijn medisch team zal en kan dat bevestigen. 
 
2014 :  Door onrechtmatige beslagen, en door de wettelijk vastgelegde beslagvrijevoet te 
negeren, ben ik wegens het niet meer kunnen betalen mijn door de Wmo verkregen 
aangepaste woning uitgezet.  
 
2015: Na mijn woning onwettig door machtsmisbruik van UWV kwijtgeraakt te zijn, werd ik 
in het verloop ook door Univé uit zijn zorgverzekering gezet, met als gevolg voor duizenden 
euro’s, aan onbetaalde rekeningen. Dit mede als een vervolg dat het medisch team van mij 
ook in de catastrofe is beland door dat het UWV opzettelijk de wet heeft genegeerd en ook 
in rechtszaken van mij is terechtgekomen. Die ik dan wel zelf zal voeren 
 
2016 : Het UWV presteert het weer om mij mijn totale inkomsten inclusief de wettelijk 
vastgelegde beslagvrijevoet over de maand juli 2016 in te houden, met weer een catastrofe 
van het niet kunnen betalen van mijn woning te Castricum;  dan wel de problematiek met de 
zorgkosten waaronder medicatie, medisch specialisten, naast het opdoemend enorm grote 
bedrag voor een noodzakelijke operatie. Dit zuiver en alleen veroorzaakt door de onwettige 
werkwijze van het UWV. Alle rekeningen worden in kopie meegestuurd met deze brief naar 
het UWV, waarbij een opmerking: “UWV, ik schat in dat jullie deze onrechtmatige 
ontneming heel snel moeten gaan uitbetalen, evenals de schade die is veroorzaakt door 
deze catastrofe.  
 
Tot slot : Ondergetekende, ir. R.A.A. Rietveld, sommeert de Raad van Bestuur per omgaande 
de beslagvrijevoet per 29-07-2016 te herstellen, ook met terugwerkende kracht vanuit het 
verleden. Die documenten zijn beschikbaar vanuit het Flinth Accountantskantoor, dan wel 
op diverse advocatenbrieven, die vernietigend zijn voor het UWV. Daarbij is ook duidelijk 
vermeld door een advocaat werkzaam bij Flinth, om per omgaande in 2010 de beslagvrije 
voet aan te passen, en deze met terugwerkende kracht uit te betalen. Dit nog plus de hoge 
kosten en veroorzaakte schade i.v.m. het niet kunnen betalen van de huur van mijn woning 
(herhaling van wat in jaar 2015 met zijn woning heeft plaatsgevonden). Daar komt bij dat 
advocaten aan deurwaarders, waaronder S. Baldinger te Alkmaar, van Dijk Scherpenzeel 
Hubens uit Amersfoort, strafbare feiten hebben gepleegd met de wettelijk vastgelegde 
beslagvrije voet door die op nul te zetten.  
 
Dit ondanks de wetenschap dat mensen hierdoor kunnen overlijden, waarbij Baldinger 
vanuit drie kanten is aangezegd om de achtergehouden bedragen aan mij terug te betalen. 
In deze zaak is het UWV voor honderd procent medeplichtig aan diverse strafbare feiten en 
meer. Dit omdat zelfs door het UWV op document geschreven is: “Wij blijven de u 
toekomende gelden aan deurwaarders, waaronder Ramona Bata, gewoon door betalen. 
Ramona Bata hangt vast aan de advocaten en oplichters de mrs. G. Spera - Sigmond uit 
Heerlen. Het UWV wist en weet dat!    
 



De maat is meer dan vol, er zal een golf van nieuwe strafaangiften aanhangig gemaakt 
worden, via het openbaar Ministerie te Den Haag, zowel in Amsterdam. Tevens openstaande 
schadeclaims aan de veroorzakers die werkzaam zijn bij het UWV. Verder de 
deurwaarderskosten zullen drastisch worden bijgesteld, en alle bestaande schadeclaims via 
deurwaarders zullen ook bij de rechtbank worden ingediend. Zowel de medisch specialisten 
moeten zich verweren via de rechtbank, dan wel ook strafaangifte doen; want daar zit niets 
anders meer op, waarvan akte. 
 
Ik verwijs voor alle duidelijkheid nogmaals naar de jurisprudentie betreffende twee identieke 
gevallen (Rotterdam en Zwolle) waarbij de beslagvrijevoet niet werd gerespecteerd, met 
dwangsommen als veroordeling tegen de wetovertreders: Datum Uitspraak 04 -11-2009 bij 
de rechtbank Zwolle/Lelystad - 161201  KG ZA 09 -41  ( mr. Boasman - Trustfull te Almere), 
met veroordeling tot betalen van dwangsommen aan de eiser en slachtoffer van strafbare 
feiten waaronder knevelarij. In het geval van ondergetekende onder de vermelde jaren in 
bovenstaande tekst, toe te voegen: poging tot doodslag met voorbedachten rade, dan wel 
opzettelijk aansprakelijk zijn voor ernstige lichamelijke en geestelijke schade met blijvend 
lichamelijk Letsel. Het Maatschappelijk opzettelijk kapot gemaakt worden om politieke 
redenen, waarbij de rest van de strafbare feiten maar opgespoord moeten worden door o.a. 
de Rijksrecherche, in samenwerking met het medisch team, als slachtoffer van het UWV. 
 
Met de van toepassing zijnde Hoogachting 
 
ir. R.A.A. Rietveld 
Anna Bijnstraat  38 
1902 PH Castricum 
mail adres : ruudrietveldvertelt@hotmail.com 
 
 
Strafaangifte zal gedaan worden, met onderbouwing op document, van wat zij opzettelijk 
gedaan hebben, of juist niet, en oneervolontslag te verzoeken bij de Koning van deze lijst van 
de mrs. In het recht: 
M.C. van Rijn te Rechtbank te Alkmaar 
B. Liefting Voogd te Alkmaar 
H. Schotman uit Alkmaar 
P.H.B. Littooy uit Alkmaar 
G. van Zeben de Vries uit Utrecht - CRvB 
J. Bruin uit Utrecht - CRvB  
W.J.J. Beurskens uit Rechtbank Maastricht 
E. J. van der Molen – oud-president Rechtbank Alkmaar - Noord Holland 
Philippart – oud-president Rechtbank te Maastricht 
President Unike Venema - Rechtbank te Utrecht 
President Simons - CRvB te Utrecht  
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Wouw, als nu iedereen toch nog blijft slapen?  
Dan krijgen ze de regering die ze verdienen. 

 

'Wij zijn dringend op zoek naar bewijzen van inmenging van 
de politiek, ministeries of overheid in de rechtspraak.'  

 
 
Dag Richard Kluun. 
 
Heel veel dank voor het verslag van het gesprek met de Haagse gerechtshof-president mr. L. 
Verweij. Want alleen het bewijs van het negeren van de wet door de elite kan iets in beweging 
brengen. De media willen wel maar kunnen en mogen niet. Dus moet er iets komen dat ze wel de 
kans geeft dit op te pakken. Dus alleen bewijs op officiële papieren met bijv. een bevel of instructie 
in de richting van de rechtbanken of het OM. Al het andere zullen ze negeren, met name politici, 
want dat zien ze als gefrustreerd schelden en lopen hard weg. Ze zoeken geen waarheid, alleen 
bescherming tegen het verlies van hun baan.  
 
Het gaat er om het gesprek van Kluun met de president en Wabeke te koppelen aan de leugen dat 
zij nooit invloed van de politiek of ministeries toelieten en toelaten in de rechtspraak. Daarvan zullen 
heel weinig echte bewijzen zijn. Jouw kopie van de aanwijzing van oud-minister Hirsch Ballin is 
werkelijk echt ook al zegt de Hoge Raad der Nederlanden dat het een falsificatie zou zijn. Maar het 
liegen in de politiek en ambtenarij is standaardinstrument om de burger het bos is te krijgen.  
 
Ir. R.A.A. Rietveld zei dat hij een harde opdracht had van V&J aan het OM en het hof of de rechtbank 
dat een zaak tegen hem moest worden ingetrokken. Dat is je reinste inmenging en schending van de 
Trias Politica. Voor journalisten en kleine partijen is dat ‘gefundenes Fressen’. Maar ook voor de 
nieuwe partijen die een kans willen maken om in de media te mogen meepraten: 
www.sdnl.nl/zendtijd-politieke-partij.htm. Krijgen ze die kans niet, dan zullen ze geen enkele zetel 
kunnen verwerven, hoewel hun rotsvaste geloof in het zo mooie programma door niemand zal 
worden gezien. Daarvoor zijn de media verantwoordelijk.  De recente publicatie van prof.dr.ir. A.F.P. 
van Putten is kristalhelder over wat er fout zit in de rechtspraak en de democratie.   
 
M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 
P.s.: Ik ben benieuwd of iemand het waagt mij of jou per telefoon een vraag te stellen. Tot nu toe 
zwijgen ook alle onderzoeksjournalisten van Arnold Karskens. En ook de publicatie bij de Telegraaf 
op ma 01 aug 2016 

 

Maak gebruik van de mail: www.sdnl.nl/mailinglijsten.htm en www.sdnl.nl/media-adressen.htm 

 

 

 

http://www.sdnl.nl/pdf/brieven-aan-de-ministers-van-vj-over-wraak-op-de-klokkenluider.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/ministeriele-instructie-oplegging-bij-curatorfraude.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/brieven-aan-de-ministers-van-vj-over-wraak-op-de-klokkenluider.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-Fk92TC2oBg
http://www.sdnl.nl/zendtijd-politieke-partij.htm
http://www.sdnl.nl/pdf/donkere-kanten-van-de-nederlandse-rechtspraak.pdf
mailto:sdn@planet.nl
http://www.sdnl.nl/
http://www.sdnl.nl/arnold-karskens.htm
http://www.telegraaf.nl/opinie/26323339/__Rechters_zijn_net_mensen__.html
http://www.sdnl.nl/mailinglijsten.htm
http://www.sdnl.nl/media-adressen.htm

