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Verstuurd per fax 040-2903861 op 15 oktober 2012 
 
Van: A.M.L. van Rooij 
Hazendansweg 36A 
3520 Zonhoven (België) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
 
Aan: Janssen & Janssen c.s.   
Incasso & Gerechtsdeurwaarders  
Afdeling Large Accountants 
Postbus 1085,  
5602 BB Eindhoven  

 
Zonhoven 15 oktober 2012  

 
Uw dossier: 11214043, 11214044/MBK  
 
Betreft: 

- Sommatie tot terugbetaling van de onrechtmatig opgeëiste zorgpremies over 2011 en 2012 
ten bedrage van € 7133.29 EURO met daarboven op de wettelijke rente en dat vóór 
uiterlijk 18 oktober 2012 te hebben bijgeschreven op mijn bankrekening Belfius-bank t.n.v. 
Ad van Rooij, IBAN BE71 0635 1061 1469.  

 
Geachte heer / mevrouw.  
 
Bijgevoegd vind u een kopie van uw betekend exploot  d.d. 1 oktober 2012 uitgereikt aan A.M.L. van 
Rooij, wonende op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (bijlage 1). Ik verzoek u kennis 
te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u 
gericht.  
 
In uw betekende exploot  d.d. 1 oktober 2012 uitgereikt aan A.M.L. van Rooij, wonende op het adres ’t 
Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode  heeft u “In Naam der Koningin” aan A.M.L. van Rooij het bevel 
laten uitgaan om binnen TWEE DAGEN een bedrag van € 455,70 EURO op uw bankrekening te 
hebben gestort, zo niet dan zal tot beslagmaatregelen worden overgegaan. U heeft zich daarbij 
gebaseerd op een valselijk opgemaakt dwangbevel d.d. 31 augustus 2012 van drs. S.T. Sibma, 
algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau, waarin letterlijk het volgende staat 
geschreven: 
 

DWANGBEVEL 
In naam der Koningin 

 
BSN 
099391225 

 
CJIB-nummer 
505127277 

 
Dagtekening 
31 augustus 2012 

 
Door de zorgverzekeraar is bij het College voor zorgverzekeringen: 

 
Naam                               van Rooij 
Voorletters                      A.M.L. 
Geboortedatum/ -jaar     10 maart 1953 
Adres                              ’t Achterom 9  
Postcode/woonplaats    5491 XD SINT-OEDENRODE                    

 
aangemeld als wanbetaler. Na verzending van de beschikking van het College voor 
zorgverzekeringen is betrokkene verplicht bestuursrechtelijke premies te betalen. 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-oktober-2012-exploot-janssen-janssen.pdf
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Het openstaande bedrag is nog niet betaald, ondanks de wettelijke aanmaning. Op dit 
moment moet nog een bedrag van € 154,48 worden betaald. Dit bedrag is als volgt 
opgebouwd:      

 
CJIB-nummer              Premiemaand   Premiebedrag    Reeds betaald    Nog te betalen           

             1102 5425 0512 7277   mei 2012             € 154,48              €  0,00                € 154,48                     
 

Gelet op de artikelen 18a tot en met 18f van de Zorgverzekeringswet beveel ik dat het 
openstaande bedrag op A.M.L. van Rooij wordt verhaald. Dit geld ook voor de kosten 
van betekening van dit dwangbevel en alle te maken kosten in verband met de 
tenuitvoerlegging van dit dwangbevel, waaronder de invorderingskosten. 
 
Voor verdere informatie verwijs ik naar de toelichting. 

 
Namens het College voor zorgverzekeringen  

 
Drs. S.T. Sibma 
Algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau 

 
Hiermee heeft u een misdrijf gepleegd.  A.M.L. van Rooij staat vanaf 1 januari 2011 niet meer 
ingeschreven in de gemeente Sint-Oedenrode op het adres ’t Achterom 9, 5491 XD te Sint-
Oedenrode (Nederland) maar woont vanaf die tijd op het adres Hazendansweg 35A, 3520 te 
Zonhoven (België), waarin hij ook staat ingeschreven. Voor het juridisch wettelijke bewijs vindt u 
bijgevoegd het proces-verbaal dat onlosmakelijk zit verbonden aan de bindende uitspraak van de 
rechtbank ’s-Hertogenbosch in zaaknummer: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 met een begeleidende 
voorbrief d.d. 8 oktober 2012, kenmerk: BK-SHE 12/00458, van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
(bijlage 2). Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
In het proces-verbaal welke onlosmakelijk zit verbonden aan de bindende uitspraak van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch in zaaknummer: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 staat letterlijk het volgende 
geschreven:  
 

Huidig adres eiser: Hazendansweg 36a 3520 Zonhoven, België. Vrouw woont nog in 
Sint-Oedenrode. April 2010 naar België gevlucht, miv 2011 niet meer ingeschreven in 
onze gemeente. 

 
Nu met deze bindende uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in zaaknummer: AWB 11/1633, 
11/1634, 11/1635 is beslist dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 woont op het adres 
Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven (België) en in die gemeente ook staat ingeschreven, betekent dat 
al uw betekende exploots hieromtrent vanaf 1 januari 2011 gericht aan A.M.L. van Rooij, wonende op 
het adres ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode valselijk zijn opgemaakt en dat alle onrechtmatig 
gedane betalingen dienen te worden teruggestort op mijn bankrekening in België met daarboven de 
wettelijke rente.  
 
Het betreffende de volgende bedragen:  

- Datum 16-12-2010:  € 1.234,56 
- Datum 01-04-2012:  € 2.185,65 
- Datum 04-04-2012:  €    399,17 
- Datum 05-04-2012:  €    337,61 
- Datum 15-05-2012:  € 1.153,50 
- Datum 23-06-2012:  €    455,70 
- Datum 20-07-2012:  €    455,70 
- Datum 14-08-2012:  €    455,70 
- Datum 03-10-2012:  €    455,70 

Totaal terug te betalen :      €  7133,29 (met daarboven op de wettelijke rente).  
 
Het bewijs van de gedane overschrijvingen vindt u hieronder ingelast: 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-pv-ad-van-rooij-vanaf-2011-uitgeschreven-uit-sint-oedenrode.pdf
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Soort bij-/afschrijvingOverboeking via Electr. 
Bankieren 
Valutadatum16-12-2010 
 
Tegenrekening59.39.61.110 
NaamBEHEER DERDENGELDEN ADVO 
Omschrijvingiak rooij aml III zorg 07079 betaling 
onder protest  
Bedrag € -1.234,56 

01-04-2012  
Boekdatum : 02-04-2012 
Verwerkingsdatum : 01-04-2012 
Bg: bankgiro opdracht 
1501.07.056 janssen en janssen c.s. af   
€ 2.185,65 
Betaling van 11201152 11201153  
onder protest omdat wij te maken hebben met 
overheidsterreur en de beslaglegging onterecht is   
  
   

04-04-2012  
Boekdatum : 04-04-2012 
Verwerkingsdatum : 04-04-2012 
Bg: bankgiro opdracht 
1501.07.056 janssen en janssen af  € 399,17 
11201152 11201153 betaling onder protest  
 
 

05-04-2012  
Boekdatum : 05-04-2012 
Verwerkingsdatum : 05-04-2012 
Bg: bankgiro opdracht 
1501.07.056 janssen en janssen af  € 337,61 
11201152 11201153 betaling onder protest  
 

15-05-2012  
Boekdatum: 16-05-2012 
Verwerkingsdatum : 15-05-2012 
Bg: bankgiro opdracht 
1501.07.056 janssen en janssen c.s. af   
€ 1.153,50 
218022 dossier 11206933 11206934 MBK  
betaling onder protest   
 

23-06-2012  
Boekdatum : 25-06-2012 
Verwerkingsdatum : 23-06-2012 
Bg: bankgiro opdracht 
1501.07.056 janssen en janssen af  € 455,70 
11209471 11209472 mbk betaling onder protest 

Soort bij-/afschrijvingOverboeking via Electr. 
Bankieren 
Valutadatum20-07-2012 
Tegenrekening15.01.07.056 
NaamJANSSEN & JANSSEN C.S. G 
Omschrijving11211168 11211169 mbk acc 
nummer 218022 betaling onder protest  
Bedrag € -455,70 
 

14-08-2012  
Boekdatum : 14-08-2012 
Verwerkingsdatum : 14-08-2012 
Bg: bankgiro opdracht 
1501.07.056 janssen en janssen af  € 455,70 
11212800 11212801 pdl 218022  
betaling onder protest  
 

03-10-2012  
Boekdatum : 04-10-2012 
Verwerkingsdatum : 03-10-2012 
Bg: bankgiro opdracht 
1501.07.056 janssen en janssen af  € 455,70 
11214043 11214044 MBK  
betaling onder protest 218022  
 

 

 
 
Op grond van bovengenoemde feiten sommeer ik u tot terugbetaling van de onrechtmatig opgeëiste 
zorgpremies over 2011 en 2012 ten bedrage van € 7133.29 EURO met daarboven op de wettelijke 
rente en dat vóór uiterlijk 18 oktober 2012 te hebben bijgeschreven op mijn bankrekening Belfius-
bank t.n.v. Ad van Rooij, IBAN BE71 0635 1061 1469.  De indirecte kosten als gevolg hiervan zullen 
later op u worden verhaald.  
 
In geval deze € 7133.29 EURO met daarboven op de wettelijke rente op uiterlijk 18 oktober 2012 
niet is bijgeschreven op mijn bankrekening dan zal tot beslagmaatregelen worden overgegaan op de 
banrekening van Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders.  
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Deze sommatie met een begeleidend persbericht wordt na 18 oktober 2012 wereldkundig gemaakt   
 
Hoogachtend  
 

 
 
A.M.L van Rooij 
 
 
Dit schrijven bevat de volgende bijlagen:   

- (bijlage 1) het door Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders. betekende 
exploot  d.d. 1 oktober 2012 uitgereikt aan A.M.L. van Rooij, wonende op het adres ’t 
Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode (5 blz.) 

- (bijlage 2) proces-verbaal bij bindende uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in 
zaaknummer: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 met een begeleidende voorbrief d.d. 8 oktober 
2012, kenmerk: BK-SHE 12/00458, van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (3 blz.) 

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/1-oktober-2012-exploot-janssen-janssen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/11-mei-2012-pv-ad-van-rooij-vanaf-2011-uitgeschreven-uit-sint-oedenrode.pdf
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0

