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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 15 augustus 2011 12:34 
Onderwerp: "Herhaald" verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 
Aan: info@cvz.helptu.nl  
Cc: voorlichting@raadvanstate.nl, info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl, 
GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu  

 

 
 

Wnd. Voorzitter College  voor Zorgverzekeringen dr. A. Boer  

 
“Open brief” 
met een kopie aan Hare Majesteit Koningin Beatrix, Europese Hof en Rechtbank Den Bosch. 
 
Aan:  
Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) 
t.a.v. Wnd. voorzitter dr. A. Boer. 
Postbus 320 
1110 AH Diemen 
(e-mail: info@cvz.helptu.nl)   
 
Datum: 15 augustus 2011 
 
Betreft:  
Verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur naar aanleiding van de vele van het 
Centraal Justitieel Incassobureau krijgende Incasso-invorderingen in opdracht van het College voor 
zorgverzekeringen (CVZ).  
 
Zeer geachte heer Boer, 
 
Mijn inhoudelijk onderbouwd verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur  d.d. 11 
augustus 2011 (lees hieronder) wordt namens uw College voor zorgverzekeringen door een 
anonieme luis achter uw computer letterlijk als volgt afgedaan:   
 

Van: College voor zorgverzekeringen <info@cvz.helptu.nl> 
Datum: 15 augustus 2011 10:17 
Onderwerp: A.M.L.(Ad van Rooij) / Verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur. [#93997] 
Aan: ekc.avanrooij@gmail.com 
 
Geachte heer van Rooij, 
 
U heeft ons een aantal vragen gesteld over uw aanmelding bij het CVZ voor de 
wanbetalersregeling. 
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Zowel een aanmelding als een afmelding voor de wanbetalersregeling bij het CVZ gaan 
beide in opdracht van uw zorgverzekeraar. Wij raden u aan om contact op te nemen met 
uw eigen zorgverzekeraar. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u ons bellen 
op 0900-0289 (10 cent per minuut). 
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.cvz.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  
College voor zorgverzekeringen  

 

Ik laat mij niet langer meer terroriseren door anonieme ambtenaren binnen het College voor 
zorgverzekeringen (CVZ) onder uw verantwoordelijkheid om redenen die u kunt lezen in mijn 
hieronder bijgevoegde brief (e-mail) van 7 augustus 2011 aan Hare Majesteit Koningin Beatrix.  

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-aan-hare-majesteit-koningin-beatrix.pdf  

Nogmaals; U bent mij al een half jaar lang vals aan het beschuldigen dat ik een wanbetaler ben en 
onder de dekmantel van “wanbetaler” (hetgeen ik niet ben) mij anoniem aan het knevelen met het 
oog bij mij onrechtmatig veel geld af te persen en te stelen met de hulp van een anoniem Centraal 
Justitieel Incassobureau. De schade die u daarmee bij mij (A.M.L. van Rooij) reeds hebt aangericht 
loopt al in de vele tienduizenden euro’s, waarvoor wij hierbij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) 
volledig verantwoordelijk en aansprakelijk houden.  
 
Dit in samenspanning met het Centraal Justitieel Incassobureau afpersen en bestelen van mijn geld 
hebt u gebaseerd op een door Zorgverzekeraar VGZ in de computer van CVZ ingebrachte anonieme 
bericht.  
 
Naar aanleiding daarvan heb ik u persoonlijk bij e-mail van 11 augustus 2011 verzocht om mij bij 
besluit op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur een door CVZ gewaarmerkte kopie te laten 
toekomen van het door Zorgverzekeraar VGZ in de computer van CVZ ingebrachte bericht dat A.M.L. 
(Ad) van Rooij, BSN: 093391225, een wanbetaler is.  
 
Door een binnen het College voor zorgverzekeringen (CVZ) rondlopende anonieme luis wordt  
namens het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in strijd met de Wet Openbaarheid van Bestuur 
beslist dat ik het verzochte gewaarmerkte kopie niet krijg. Hiermee heb ik feitelijk bewezen dat onder  
voorzitterschap van dr. A. Boer het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft kunnen uitgroeien tot 
een totalitaire anonieme oligarchie.  
 
Nogmaals sommeer ik u, zijnde voorzitter dr. A. Boer en zijn college (geen anonieme luizen dus), 
om aan mij (per e-mail) vóór uiterlijk 16 augustus 2011 bij besluit een kopie te verstrekken van een 
door CVZ gewaarmerkte kopie van het door Zorgverzekeraar VGZ in de computer van CVZ 
ingebrachte bericht dat A.M.L. (Ad) van Rooij, BSN: 093391225, een wanbetaler is.  
    
In afwachting van uw besluit (art. 3:1 Awb) op bovengenoemd verzoek om informatie op grond van de 
Wet openbaarheid van bestuur, verblijf ik; 
 
Hoogachtend,  
 

 
 
Ing. A.M.L. (Ad) van Rooij. 
Europees Erkend Safety Manager.            
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 11 augustus 2011 12:47 
Onderwerp: A.M.L.(Ad van Rooij) / Verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 
Aan: info@cvz.helptu.nl 
 
Aan:  
Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) 
t.a.v. Wnd. voorzitter dr. A. Boer. 
Postbus 320 
1110 AH Diemen 
(e-mail: info@cvz.helptu.nl)   
 
Datum: 11 augustus 2011 
 
Betreft:  
Verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur naar aanleiding van de vele van het 
Centraal Justitieel Incassobureau krijgende Incasso-invorderingen in opdracht van het College voor 
zorgverzekeringen (CVZ).  
 
 
Zeer geachte heer Boer, 
 
Ondergetekende A.M.L. (Ad) van Rooij, BSN: 093391225, krijgt reeds maandenlang te maken met 
onrechtmatige Incasso-invorderingen van het Centraal Justitieel Incassobureau (vallend onder de 
verantwoordelijkheid van minister Ivo Opstelten van Justitie). Aan feitelijk bewijs daarvoor vindt u 
bijgevoegd de laatste Incasso-invordering van 10 augustus 2011 (zie bijlage). Ik verzoek u kennis te 
nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan uw 
college bericht.   
 
A.M.L. (Ad) van Rooij is geen wanbetaler. Alle reeds verkregen Incasso-invorderingen zijn mijns 
inziens dan ook onrechtmatig. Om die reden heb ik daarover gisteren telefonisch contact gezocht met 
het Centraal Justitieel Incassobureau. Ik heb daar gesproken met een zekere Josmina (is voornaam). 
Haar achternaam mocht zij aan mij niet doorgeven. Ik vroeg haar letterlijk het volgende:  
 

Welke persoon heeft betreffende Incasso-invorderingen aan mij laten uitgaan?   
 
Zij vertelde mij “dat weet ik niet ” dat komt automatisch (zonder tussenkomst van mensen” vanuit het 
College voor zorgverzekeringen (CVZ) bij ons in de computer. Wilt u daarover meer weten dan moet u 
het CVZ daarover opbellen.  
 
Direct daarna heb ik het CVZ (vallend onder verantwoordelijkheid van minister Edith Schippers van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport) daarover opgebeld. Ik kreeg daarbij een zekere heer Van Dijk (is 
achternaam) aan de telefoon. Zijn voornaam mocht hij aan mij niet doorgeven. Ik vroeg hem letterlijk 
het volgende:  
 

Welke persoon vanuit het CVZ heeft A.M.L. (Ad) van Rooij als wanbetaler aangemeld bij 
het Centraal?  

 
Hij vertelde mij “dat weet ik niet ” dat komt automatisch (zonder tussenkomst van mensen” vanuit uw 
Zorgverzekeraar VGZ computer bij ons in de computer.  
 
Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is een overheidsorgaan waar de Wet openbaarheid van 
Bestuur van toepassing is.  
 
Gezien de ernst van dit alles verzoek ik u aan mij per e-mail (ekc.avanrooij@gmail.com) vóór uiterlijk 
13 augustus 2011 een door CVZ gewaarmerkte kopie te laten toekomen van het door 
Zorgverzekeraar VGZ in de computer van CVZ ingebrachte bericht dat A.M.L. (Ad) van Rooij, BSN: 
093391225, een wanbetaler is.  
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In afwachting van uw beslissing op bovengenoemd verzoek om informatie op grond van de Wet 
openbaarheid vaan bestuur, verblijf ik; 
 
Hoogachtend,  
 

 
 
Ing. A.M.L. (Ad) van Rooij. 
Europees Erkend Safety Manager.            
 
Bijlage: 
Laatste Incasso-invordering van 10 augustus 2011 van CJIB (1 blz.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 A.M.L. (Ad) van Rooij  
Niets van deze uitgave mag opnieuw worden uitgegeven in welke vorm dan ook zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de auteur 
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