
Juridische verklaring 

 
Dit betreft geen bezwaar en geen klacht maar een juridische verklaring; dit document blijft 

eigendom van …………………………. [naam invullen] 

U dient dit document zorgvuldig te bewaren. 

 

 

WAARSCHUWING!! Lees dit goed, dit is in uw belang, art. 13 Grondwet. 

 

Dit bericht is persoonlijk vertrouwelijk, art. 13 Grondwet (briefgeheim) gericht aan 

bovengenoemde geadresseerde. 

Bent u niet de geadresseerde, gelieve dit document dan met spoed aan geadresseerde door te 

geven. U bent niet bevoegd dit document te lezen en/of te beantwoorden.  

 

LET OP !! Negeert u deze waarschuwing dan wordt uw handelen een feitelijke handeling. Dit 

wordt in de rechtsdoctrine gebruikt als een technische benaming voor menselijke handelingen 

waar de wet een rechtsgevolg aan koppelt, ongeacht of dit rechtsgevolg beoogd is of niet. U 

pleegt dan een onrechtmatige daad.  

De onrechtmatige daad is van rechtswege nietig en vervolgbaar op art. 2 Sr. en art. 201 Sr. In 

privaatrecht rust een aansprakelijkheid op de daad en daaruit voortvloeiende schade waarop 

een schadeclaim zal rusten als gesteld in art. 6:162 BW. Indien u dit document aan 

geadresseerde bestemming onttrekt, opent of beschadigt, onbruikbaar maakt, weg maakt, of 

achterhoudt, pleegt u verduistering als gesteld in art. 322 Sr. 

 

 

Plaats en datum.   ………………..…  

 

Betreft: Eis om Akte van machtiging en overeenkomst. 

 

Uw kenmerk:  ……………………… 

 

Ter attentie van algemeen directeur / hoofdelijk verantwoordelijk bestuurder 

…………………………………………. [naam en achternaam] 

 

Adres: …………………………...…. 

 

Beste …………………………..….., naar aanleiding van uw brief. 

 

Deze brief handelt in mijn vermogensrecht met rechtsgevolgen welke door uw rechtspersoon in 

gelijkheid van het recht via art 2:5 BW handelt. 

Naar aanleiding van strafbare inbreuken op mijn recht, gepleegd door u of uw personeel, al dan niet 

in samenspannen, wens ik van uw organisatie in rechten art. 21 RV naar waarheid de volgende 

documenten te ontvangen:  

 

1. Een gewaarmerkt en waarheidsgetrouw afschrift in kleur van de originele en correct 

ondertekende machtiging of machtigingen van bevoegdheid, waaruit ondubbelzinnig en 

onomstotelijk blijkt dat u, uw personeel of andere personen in opdracht van uw organisatie 

inbreuken mogen plegen op mijn recht.  

2. Hebben wij een overeenkomst die een afdwingbaar recht zou rechtvaardigen, waar ik mij 

niet van bewust ben, dan ontvang ik graag van u een gewaarmerkt en waarheidsgetrouw en 



origineel en correct afschrift in kleur ondertekend met mijn naam en natte handtekening 

voor de rechtvaardige juridisering van zaken. 

 

Het verzochte document/documenten dient/dienen binnen 14 dagen vanaf dagtekening van deze 

brief in mijn bezit te zijn. Voor de duidelijkheid, we spreken hier over het brondocument, niet van 

onderhandse akte. 

 

De genoemde documenten worden in rechten art. 21 RV als wel publiekrechtelijk op grond van art. 

227a en b SR. door mij gevorderd. 

 

Artikel 21 Rechtsvordering 

Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan 

te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de gevolgtrekking 

maken die hij geraden acht. 

Artikel 227a 

Hij die, anders dan door valsheid in geschrift, opzettelijk niet naar waarheid gegevens verstrekt aan 

degene door wie of door wiens tussenkomst enige verstrekking of tegemoetkoming wordt verleend, 

wordt, indien het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of 

redelijkerwijze moet vermoeden dat de verstrekte gegevens van belang zijn voor de vaststelling van 

zijn of eens anders recht op die verstrekking of tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur 

van een dergelijke verstrekking of tegemoetkoming, gestraft met gevangenis straf van ten hoogste 

vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. 

Artikel 227b 

Hij die, in strijd met een hem bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting, 

opzettelijk nalaat tijdig de benodigde gegevens te verstrekken, wordt, indien het feit kan strekken tot 

bevoordeling van zichzelf of een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat de 

gegevens van belang zijn voor de vaststelling van zijn of eens anders recht op een verstrekking of 

tegemoetkoming dan wel voor de hoogte of de duur van een dergelijke verstrekking of 

tegemoetkoming, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde 

categorie. 

 

Indien de gevraagde documenten niet aanwezig zijn of zelfs niet bestaan, wil ik daarvan onverwijld, 

doch binnen dezelfde termijn op de hoogte gesteld worden.  

 

Ondergetekende heeft zich bekend gemaakt als: 

 

 

Volledige voorna(a)m(en) : __________________________________________________ 

   [in te vullen door jou, zijnde ondergetekende] 

 

 

Volledige achterna(a)m(en) : __________________________________________________ 

   [in te vullen door jou, zijnde ondergetekende] 

 

Handelsadres:     : __________________________________________________ 

                           [jouw adres in te vullen door jou, zijnde ondergetekende] 

 

Handtekening   : __________________________________________________ 
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