Aan:

UWV,
Postbus 58285,
1040 HG Amsterdam.
t.a.v. Directoraat Algemeen juridische zaken UWV

Van:

__________________________,
__________________________,
__________________________.

Betreft:

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Datum:

__________________________

Geachte heer/mevrouw,
Helaas zal u dit geen leuk schrijven vinden en dat spijt mij voor u persoonlijk. De ervaringen
met het UWV dwingen mij daartoe en u maakt uit van deze organisatie.
Bij dezen stel ik u voor de duidelijkheid maar direct persoonlijk volledigheidshalve
aansprakelijk, zonder uitsluitingen, voor alle handelingen die u jegens mij onderneemt
ondanks dat u dit in opdracht uitvoert.
Ik wil u erop wijzen dat elke burger in Nederland conform het Burgerlijk Wetboek de wet- en
regelgeving dient te kennen, ook de internationale en Europese, en na te leven ondanks het
feit dat hij of zij niet eens op de hoogte is van de betreffende wet- en regelgeving. Als cliënt
van het UWV wordt je zelfs daarop afgerekend. Ervaringen te over hiervan. Je moet als cliënt
van het UWV zelfs beter op de hoogte zijn van de wet en regelgeving dan het UWV zelf
omdat je anders gewoonweg belazerd wordt.
Ik verzoek u dus dringend dit schrijven niet even gemakkelijk af te schuiven en de
zogenaamde UWV methode toe te passen maar uitsluitend de juiste wet en regelgeving te
volgen, en zich daar persoonlijk van op de hoogte te stellen, en niet welke de rechtskundige
van het UWV u, mogelijk intimiderend, aandraagt.
Helaas vervelend voor u maar als cliënt van het UWV moet ik mij helaas zo opstellen en dat
betekend dat als ik maar iets kan vinden dat niet juist is, nu of op termijn, ik u daarop
persoonlijk zal aanspreken, op uw kosten.
Alle mogelijkheden zal ik aanwenden die mij ten dienste staan om mijn schade in welke vorm
dan ook die ontstaat of is ontstaan op u zelf volledig persoonlijk te verhalen. B.v.b.
beslaglegging op uw onroerend goed als borgstelling.
Deze juridische mogelijkheid bestaat en op het moment dat ik mijn rechten op uw kosten
hierin kan uitoefenen zal ik dat niet nalaten.

Het houdt dus in dat sowieso de proceskosten niet forfaitair, volgens Nederlandse wetgeving
worden geëist maar volledig worden geclaimd volgens de Europese wetgeving. Dit heeft te
maken met het recht op een effectieve rechtsbescherming.
Deze opstelling zal tevens gelden voor de persoon aan wie dit dossier overgedaan wordt en
die in het vervolg naar aanleiding van het eerste schrijven dan optreedt en waarvan dan wordt
verwacht dat deze persoon op de hoogte gesteld is van dit schrijven.
Hier begint u over het onderwerp waarover u wilt corresponderen.

Voor de volledigheid van dit schrijven laat ik u graag weten dat ik cliënt ben bij het UWV
regiokantoor te ____________________, alwaar ik geregistreerd ben onder het op mij van
toepassing zijnde sofi-nummer ______________.
In afwachting van uw tegenbericht en met vriendelijke groet,
Hoogachtend,

______________________

