
D e  heer J.M.C. Sison 
Rooseveltlaan 778 
3526 BK Utrecht 

Sison / Financier) 
ministerie 20070194 

Geachte heer Sison, 

Bijgaand zend ik u afschriften van de door mi] inqezette beroeps- en 
bezwaarprocedure. 

an de verdere gang van zaken op de hoogte. 

Ruud Vlleugel 



. . . - -  
~ a n  de Arrondissementsrechtbank, 

, . :..,- Sector Bestuursrecht, 
)!., . Vrouwe Justitiaplein 1, 

... , . Utrecht. 

falk courier met bericht bezorging 

Edelachtbaar College, 

Namens de heer J.M.C. Sison, wonend te  Utrecht, teken ik hierbij beroep aan tegen de 
beslissing op bezwaar zijden de Sociale Verzekeringsbank, vestiging Utrecht,van 29 
januari 2007 , waarbij het bezwaar tegen het besluit van 19 juni 2006, inhoudend 
beeindiging en terugvordering van de aan appellant verstrekte uitkering ingevolge de  
Alaemene Ouderdomswet vanaf 1 februari 2004, ongegrond is verktaard 
Appeliant wil her volgende naar voren brengen. 
1 .Een uitkeringsorgaan kan zich niet beroepen o p  het feit dat  zij niet op de  hoogte is van 
de regels, 

2. De bedoeling van de Verordening 2580/2001 is te voorkomen dat gelden bij d e  
speciaal aangewezen personen/organisaties terecht komen. Gesproken wordt over 
bevriezing van tegoeden etc. Dat betekent dat de desbetreffende bepaling (art. 2 eerste 
lid aanhef en onder b.  van de Verordening slechts naar de toekomst kan werken. 

3. De betalingen die vanaf 1 februari 2004 zijn verricht, hebben conform de regelgeving 
plaatsgevonden. Dat die betalingen met terugwerkende kracht zonder rechtsgrond 
zouden zijn is onzin. Dot geldt ook voor de bewering dat onverschuldigd betaald zou 
zijn. Overigens zou op grond van die laatste bewering een procedure bij de burgerlijke 
rechter moeten worden ingesteld. 

4. De bestreden besslissing (inclusief het besluit in eerste aanleg) is derhalve in strijd met 

de wet. 
Namens appellant verzoek ik u de hier bestreden beslissing te vernietigen. Kosten 
rechtens. 

\ 
in afwachting, tekent, 

I 
M e t  Hoogachting, 



mrR Vieugel 
mr s Spans Minister van Financien, 

mr .I M (Hans) Langenberg directie Financiele Markten, 

sccretariaat 
Els Oostrum 
Leny Peelers 

Afd. Integriteitm 
Postbus 20201 

aantekenen 

ons kenmerk 
Sison/Min. van Financien 

Excellentie, 

Betreft: bezwaarschrift 

u Namens de heer J.M.C. Sison te  Utrecht maak ik hierbij bezwaar tegen het name 
door de plv Thesaurier-Generaal genomen besluit van 29 januari 2007. Dat besluit voeg 
ik in afschrift hierbij, 
in dat besluit wordt gedeelteiijk tegemoet gekornen aan het verzoek van client om een 
rnaandeiijks bedrag van het beslag uit te zonderen. 
Het bezwaar van client richt zich tegen het feit dat hij alleen het geld mag opmaken dat 
staat op zijn girorekening . 
Client heeft een AOW-uitkering welke is opgeschort. Zijn maandelijkse inkomsten uit 
dien hoofde worden op een specials rekening bij de SVB gestort (naar ik aanneem). in 
die zin is dat ook spaargeld. Andere inkomsten heeft hij niet. 
Mijn verzoek aan u is om de beslissing in die zin te herzien dat het opgepotte bedrag bij 
d e  SVB naar de door u genoemde postbankrekening wordt overgeheveld en voorts het 
beslag bij de SVB wordt opgeheven nu dit een bedrag betreft van minder dan E 500 per 
maand. 
Immers, als de drijfveer van u (humanitair beiang en voor primaire levensbehoeften) 
serieus is -en daar ga ik vooralsnog vanuit- dan is u w  huidige geste een zgn. dode m u s  
aangezien het tegoed op genoemde rekening minimaal is en client zoals gezegd geen 
andere inkomsten heeft. 

Bij gehele of gedeeltefijke gegrondverklaring van het bezwaar verzoek ik u de kosten van 
rechtsbijstand conform de daartoe strekkende regelgeving te vergoeden. 

f 
Ik wacht uw  berichten met belangsteliing af 

In afwachting, tekent, 

Met oogachting en 1 Vriendeiij ke groet, 
t 


