
1. Voorwoord 
 
 
2.  Ruud Rietveld Vertelt. 
 
3.  Wouter Verbree, zijn verhaal. 
 
4.  Ineke Lewerissa en herkeuringsdrama van Jomanda 
    van Lourdes ( E.H. Dumaine ) 
 
5.  Monique Daeman, kan de vorige verhalen beamen. 
 
6.  Het verhaal van Twan van Orsouw. 
 
7.  Ook ZZP’er Dick Georg werd kapot gebeukt, door 
    UWV-geweld. 
 
8.  De heer F. Winkel zag direct, toen hij ging 
    Rekenen en kwam erachter, dat er meerdere  
    indexeringen weg waren en dat boetes niet vermeld 
    Zijn. 
 
9. De heer F. Winkel heeft van alle uitkeringen, een 
   logische rekenformule laten passeren en telkens 
   komt er naar voren, dat er systematisch geld wordt  
   weggehaald.           
   De criminele daden, van dit UWV, zoals Meineed en 
   Fraude, met de vervolg dagloon berekeningen nader 
   toegelicht  
 
10.Als laatste, maar zeker niet het minst belangrijke          
   hoofdstuk, een super ontdekking. Het UWV heeft  
   zeer geheime documenten in nagenoeg elk dossier  
   zitten en daar staat boven: ”KAPDATUM“. Niemand  
   kan uitleggen wat dit woord betekend en de 
   woordenboeken kennen het woord niet. 
 
   UWV heeft zeer geheime documenten in nagenoeg elk dossier  
   Zitten en daar staat boven:” KAPDATUM “. Niemand kan 
   uitleggen wat dit woord betekend en de woordenboeken kennen 
   Het woord niet. 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 1. 
 
Voorwoord! 
 
Dit Boekwerk, is ontstaan naar aanleiding van de gruweldaden 
gepleegd door ons aller UWV en het rechtssysteem. Het is een 
gezamenlijk initiatief van de top 10 zwaarste UWV fraude dossiers, 
waaruit de fraudekant van UWV en ons rechtssysteem wordt onthuld. 
 
Zelf onze politiek, weet niet waarom er miljarden verdwijnen aan 
dit schunnige en dure UWV. Waarom snappen Tweede Kamerleden niet 
dat ze worden voorgelogen, door dit UWV en topfunctionarissen van 
ministeries? Eenvoudig, het UWV strooit met vele zaken en beweerd 
overal fraude en fraudeurs te zien, maar zijn zelf de feitelijke 
fraudeurs.  

• Er zouden honderden Polen ten onrechte een uitkering krijgen, 
maar het zijn er enkelen. Het UWV sluist echter het geld van 
de “fictieve” Polen door, verdwijnt naar het buitenland. 

• Er zouden honderden criminelen, zonder vaste woon of 
verblijfplaats een uitkering krijgen, maar het zijn er 
enkelen. Het geld van de “fictieve” criminelen, verdwijnt naar 
het buitenland. 

• Er zouden duizenden Turkse en Marokkaanse mensen, met een 
uitkering, kapitale panden bezitten in hun thuisland. Ook hier 
gaat het om enkele gevallen en “fictieve” Turkse en 
Marokkaanse criminelen en de rest van het geld, verdwijnt naar 
het buitenland. 

 
Hoe komt het dat de overheid en de Tweede Kamerleden dat allemaal 
slikken als zoete koek? Eenvoudig, het UWV en met name de Raad van 
Bestuur en topfunctionarissen, maken processen ingewikkeld en 
buigen daarmee het systeem geheel om. Men laat iedereen denken dat 
het om criminelen gaat, waardoor niemand ziet wat er werkelijk aan 
de hand is. Iedereen denkt dat die Poelen, criminelen, Turken en 
Marokkanen slecht zijn en dat is de bedoeling ook, van dit UWV. 
Maar kijkt u eens naar de zeer strenge procedures, die het UWV 
eropna houdt, wanneer een Autochtone Nederlander ontslagen wordt. 
Hij moet alles zorgvuldig aantonen en een ontslagbewijs aanvoeren.  
 
Het UWV neemt vervolgens 3 a 4 maanden de tijd, om dit geheel tot 
de bodem uit te zoeken. Mensen krijgen bij gratie des UWV’s 
eindelijk een klein voorschotje, zodat het gezin niet verhongerd. 
Maar de Polen zouden wel eens even en dan nog wel vanuit Polen, via 
een tussenpersoon, die niet opvalt, bij het UWV, daar het telkens 
dezelfde naam betreft, wel aan een Pool een uitkering verstrekken? 
Een gewone burger, zonder vaste woon of verblijfplaats, krijgt GEEN 
uitkering en moet kunnen aantonen, waar hij woont en dan nog blijft 
het UWV-uitkeringen weigeren, zie verhaal Ruud Rietveld en Verbree.  
Criminelen echter, krijgen allen wel een uitkering en het UWV stort 
het op de rekening, die tijdelijk vanuit de Bijlmer bajes loopt, 
alsof het normaal zou zijn? Een Turk of Marokkaan, krijgt een 
uitkering, ondanks bezittingen en onroerend goed in hun thuisland. 
Wij worden in Nederland eerst grondig uitgekleed, alvorens wij een 



uitkering kunnen aanvragen, maar dit UWV zou zomaar uitkeringen 
uitdelen aan Turkse en Marokkaanse medelanders. 
 
Geloofd u dit, geachte Tweede Kamerleden? 
Geloofd u dit, geachte medeburgers? 
Geloofd u dit, mede misdaad plegende Rechters van Nederland? 
 
Ik zou zeggen, DENK NOG EEN KEER EN DAN NOG EEN KEER GOED NA!! 
 
Het eerst hoofdstuk, omschrijft het ontstaan van het Gak, dat 
vervolgens overging in het huidige UWV. 
 
In het tweede hoofdstuk komt het verhaal van R. Rietveld aan de 
beurt waarin domicilie fraude aan het licht komt tot aan “moord” op 
familie leden. 
 
In het derde hoofdstuk zal worden aangetoond hoe het UWV al 
decennialang bijna alles verwoest uit het leven van de heer W.A. 
Verbree tot aan de rechtbanken toe. Hierin kunt u lezen op welke 
manier dit wordt gedaan. 
 
In het vierde hoofdstuk komt de werkwijze van de verzekeringsartsen 
en arbeidsdeskundigen, zoals in het dossier van M. Daemen. Deze 
strijd gaat bij mevrouw M. Daemen, over meerdere schakels, maar ook 
over herkeuren, door een soort artiest, want het was absoluut geen 
BIG geregistreerde verzekeringsarts. 
 
In het vijfde hoofdstuk de wonderbaarlijke herkeuring van mevrouw 
I. Lewerissa, door verzekeringsarts mevrouw Jomanda van Lourdes. 
Ondanks het gegeven, dat mevrouw I. Lewerissa uitbehandeld is, voor 
pijnbestrijding, kan ze wel liggend inpakwerk verrichten. 
 
Hoofdstuk zes gaat over de heer Twan van Orsouw, die op dezelfde 
manieren, als Ruud Rietveld, Wouter Verbree en Dick Georg, de nek 
werd omgedraaid. Als zeer verrassend aspect, vind u in alle 
verhalen telkens dezelfde UWV criminelen en rechtbank terroristen. 
Vreemd vind u niet? 
 
Hoofdstuk zeven gaat over Dick Georg, die als ZZP’er de strot werd 
dichtgeknepen en waarvan de Nationale Ombudsman al in 2011 de 
uitspraak deed, dat het UWV grove fouten had gemaakt met de 5.000 
ZZP’ers uit de WW en dat dit rechtgezet diende te worden. Het UWV 
doet of haar neus bloed en kijkt de andere kant op en ook hier 
dezelfde namen als in andere dossiers. 
 
Hoofdstuk 8 waarin de heer Frans Winkel de arglistige fraude in de 
becijfering helder uitlegt en hiermee glashelder de UWV fraude 
blootlegt. UWV fraudeert op meerdere financiële vlakken met de 
burgers: 

• Indexeringen vermijden, door een herberekening op 07 januari, 
of 05 juli in te laten gaan, zodat de in indexering gepasseerd 
wordt. 



• Bij een fout, van de uitkeringsgerechtigde, legt het UWV een 
forse boete op, maar deze vindt u niet terug in de UWV 
jaarstukken, of in de UWV boekhoud boeken. 

• Het UWV berekend en her berekend handmatig de uitkering, 
ondanks de zeer geavanceerde computerprogramma’s, die een 
uitkering nauwkeurig berekend. Hierdoor kan er “per ongeluk” 
een foutje ontstaan, die binnen enkele jaren meer dan 100,00 
euro per jaar scheelt. 

 
Dit zijn al met al grove bedragen en loopt in de miljoenen en ja 
zelfs in de miljarden. Op zichzelf vindt de Tweede Kamercommissie 
dat niet bijzonder belangrijk, daar het individuele zaken betreft, 
want dat is wat dit UWV de minister en de Tweede Kamer wil doen 
geloven. Zelf heeft het UWV het over 3% tot soms 5% foutmarge per 
jaar en noemt dit te verwaarlozen. Wanneer men echter toegeeft 3% 
foutmarge te maken en voeg daarbij toe de 3%, waarin het UWV 
procedeert tegen de burger, dan hebben we het over 6% van 1.800.000 
dossiers. Dan hebben wij het over +/- 100.000 burgers en achter die 
burger staan vaak een gezin van 4 personen, dan is de verwaarloze 
foutmarge 400.000 burgers. Tel hierbij op de mensen die betrokken 
waren bij de 350 zelfmoorden en de tienduizenden pogingen tot, dan 
hebben wij het “SLECHTS” over 500.000 gedupeerde en vernietigende 
NEDELANDERS. 
 
De Tweede Kamercommissie Sociale zaken en Werkgelegenheid noemt 
dit: Individuele gevallen en daar gaat de Kamer niet over!!! 
 
Joop Lewerissa, zal in de laatste hoofdstukken hierover het een en 
ander uitleggen en onder andere het nieuwe Dikke van Dale woord des 
UWV’s uitleggen. 
 
Het UWV heeft documenten, die niemand begrijpt met KAPDATUM 
erboven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 2 
 
De heer R. Rietveld 
 

Het verhaal Ir. R.A.A. Rietveld 

Een ongelooflijk verhaal die op ware feiten is gebaseerd en waar 
overduidelijk aantoonbaar wordt gemaakt hoe Vrouwe Justitia stiekem 
onder haar ooglapje gluurt om te zien wie voor haar staat. Is het 
een burger??...direct neer knuppelen, is het een lid van de 
overheid??.....direct gelijk geven, ook al beweert de burger 
aantoonbaar anders!! 

Dit is het verhaal van ex FIOD-medewerker Ruud Rietveld die een 
zaak gezamenlijk met de FIOD-ECD te Haarlem vanaf 16-oktober-2001 
aan het licht brengt die het zonlicht niet kan verdragen. De 
wonderbaarlijke handel en wandelwegen van recreatie-vastgoed 
handelaren, banken en drugs gerelateerde figuren zoals gemeente 
Barneveld, Euroase Parken, Bakhuizen enzovoort. Zie verder op:  

https://overheidscorruptierietveld.wordpress.com/2013/06/30/  

Slechte gezondheid o.a. ziekte van Parkinson kost mij uiteindelijk 
mijn baan. 

Het verhaal dat ik, na jarenlange juridische gevechten met diverse 
rechtbanken o.a. met de rechtbank te Alkmaar waarin 59, reeds 
gestorven eigenaren, en 1 niet bestaande eiser via de advocaten 
waaronder o.a. Dommerholt van Dijk, mr. A.P. Maes, Jacob & Duijs en 
R. Sark valse verklaringen afleggen, ( teveel documenten om hier te 
plaatsen !!) en andere “ongelukkige omstandigheden” met het UWV ( 
door valse/onjuiste loonbeslagen toe te passen) in samenwerking met 
deurwaarders, o.a. van der Meer & Pilipsen, S. Baldinger, Jongejan 
en Wissenborn, Syncasso, Ramonna Batta, van Dijk – Scherpenzeel de 
strijd moe ben en samen met mijn dochter in januari 2007 naar Bali 
verhuis om daar weer een bestaan op te bouwen. Dit alles met 
medeweten en goedkeuring van UWV en artsen!! 

Daar ontmoet ik mijn tweede vrouw Prianty en alles wees erop dat 
het geluk hem weer toelachte. Een mooie en lieve vrouw, een 
prachtig eiland, een schitterende woonplek, het geluk van een op 
Bali geboren zoon genaamd Anton. 



 

Wat een mens nog meer willen? Helaas, de lange arm van het UWV 
vindt het nodig om mensen zoals mij, mijn vrouw Prianty en zoontje 
Anton het geluk niet te gunnen en vinden alweer een stok om te 
slaan. Hard te slaan. Er wordt door het UWV beweert dat ik daar 
niet zou wonen en vind het nodig om mij (en mijn gezin) “onvindbaar 
“te verklaren waardoor ik geen uitkering meer krijg. Onderstaand 
een brief van het UWV die klaarblijkelijk WEL een adres toont waar 
ik gewoond heb of de beslissingsbief. Vreemd... 



 

 

 



 

Of een brief geschreven door een Nederlandse kennis op Bali de heer 
J. Terbrugge. Dit resulteert in het feit dat er geen geld meer is 
om het verblijfsvisum te verlengen en word daardoor in de cel 
gezet. Intussen zieker geworden (verslechterende ziekte van 
Parkinson, trombose enz., (vermeld in mijn medische dossiers) en 
verstoken van medicatie wordt dit mij bijna fataal. Gelukkig is er 
redding door hulp van de specialisten van het Denpasar Hospitaal op 
Bali. 

Zelfs nadat advocaten en de Nederlandse Ambassade er zich mee gaan 
bemoeien blijft het UWV via o.a. Saskia Bos volhouden dat ik ergens 
anders woon. Ook nu weer kost het mij mijn huis en haard, mijn 
gezin, mijn gezondheid en bijna mijn eigen leven en een inkomen, 
door toedoen van het UWV, waar ik volgens Nederlands Wetgeving wel 
recht op heb. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 


