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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 16 augustus 2011 22:21 
Onderwerp: Ad van Rooij / Verzoek om naar het hieronder beschreven handelen van het het College 
voor zorgverzekeringen (CVZ) een onderzoek in te stellen 
Aan: Volksgezondheid Tweede Kamercommissie <cie.vws@tweedekamer.nl>, 
p.smeets@tweedekamer.nl 
Cc: info@cvz.helptu.nl, "Agema, M." <m.agema@tweedekamer.nl>, Otto ter Haar 
<degroenen@planet.nl>, info@degroenen.nl, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, katohliek 
nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, Redactie@katholieknieuwsblad.nl, nieuws 
hetechtenieuws <nieuws@hetechtenieuws.org>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, 
SDN <sdn@planet.nl>, arend@argusoog.org, redactie@argusoog.org, No cancer Foundation 
<nocancerfoundation@gmail.com>, Bas Heijmen <bas.heijmen@groepzuid.nl>, Persdienst Platform 
Herstel Rechtsorde <persdienst@platformherstelrechtsorde.nl> 

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

  
De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer heeft in haar 
vergadering van woensdag 10 november 2010 Pauline Smeets (PvdA) als voorzitter gekozen. 
Ton Elias (VVD) is ondervoorzitter. Fleur Agema (PVV) vertegenwoordigd haar partij in deze 
commissie. Kijk voor de overige leden van de commissie bij „Samenstelling en contact‟. 

Betreft: Verzoek aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede 
Kamer om naar het hieronder beschreven handelen van het het College voor zorgverzekeringen 
(CVZ) een onderzoek in te stellen en mij (Ad van Rooij) van de resultaten van dat onderzoek zo 
spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.  
 
 
Zeer geachte Mevrouw Smeets 
 
Allereerst wil ik (Ad van Rooij) u nog herinneren aan de petitie die wij u op 11 december 2007 in de 
Tweede Kamer in het bijzijn van Fleur Agema (PVV) hebben aangeboden over de gevaren van 
geïmpregneerde kinderspeeltoestellen. Voor de feitelijke inhoud van die petitie verwijzen wij u naar 
het artikel “Petitie aan Tweede Kamer tegen geïmpregneerde speeltoestellen” in het Echte Nieuws 
van 15 december 2007, lees, bekijk en beluister daarvoor de volgende link met deeplinks:  
 

http://www.hetechtenieuws.org/2007-12-15.php     
 
De leden van de PVV fractie hebben met teleurstelling kennisgenomen van de kabinetsreactie op de 
petitie van 11 december 2007 over gezondheidsrisico’s van met wolmanzouten geïmpregneerde 
speeltoestellen voor kinderen en de aanbieding van zo’n kinderpicknicksetje voor de kindercrèche van 
de Tweede Kamer. Voor de feitelijke inhoud van deze teleurstelling van de leden van de PVV-fractie  

verwijzen wij u naar het artikel “Reactie van VWS en VROM op petitie, vragen daarover van 

PVV“ in het Echte Nieuws van 10 maart 2008, lees, bekijk en beluister daarvoor de volgende link met 
deeplinks: 
 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-03-10.php  
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Het is goed te weten dat de moord op Pim Fortuyn (met tweede schutter) hiermee zeer nauw 
samenhangt. Voor bewijs lees uit het boek “Moord namens de ´Kroon?´, het ultieme leven van Pim 
Fortuyn” van Ine Veen de 11 pagina’s in de volgende link:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/tab-3-bij-urgente-brief-17-juli-2008-van-philips-safety-
manager-aml-van-rooij-aan-philips-president-g-kleisterlee.pdf      

 
Om die reden heeft Ine Veen over Ad van Rooij daarna het (vervolg) boek “Alarm… u wordt vergiftigd 
!! zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?” geschreven. Voor de uitreiking van dat 
boek bekijk de volgende link:  
 

http://www.ineveen.nl/iv16.htm         
 
De bekende Nederlandse criminoloog prof dr. F. Bovenkerk heeft dit boek gelezen en was ook 
aanwezig bij de uitreiking van dat boek aan Ad van Rooij met als gastvrouw Wieteke van Dort. Na het 
lezen van dat boek heeft criminoloog Bovenkerk beoordeeld dat hier sprake is “Corporate Crime.”. 
Voor de lezing van prof dr. F. Bovenkerk verwijzen wij u naar het artikel “Niemand kan meer zeggen 
dat hij onschuldig is en van niets weet, iedereen weet het.” in het Echte Nieuws van 23 december 
2008, lees, bekijk en beluister daarvoor de volgende link met deeplinks:   
 

http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php  
 
Wat daarvan de gevolgen zijn voor Ad van Rooij kunt u lezen in mijn herhaald verzoek om informatie 
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aan College voor zorgverzekeringen (CVZ) t.a.v. wnd. 
voorzitter dr. A. Boer. Voor de inhoud van dit Wob-verzoek verwijs ik u naar de volgende link met 
deeplinks:  
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-augustus-2011-wob-verzoek-aan-cvz.pdf     
 
Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen 
en tevens aan alle leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de 
Tweede Kamer gericht.   
 
In mijn herhaald verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur heb ik wnd. voorzitter dr. A. 
Boer van het  College voor zorgverzekeringen (CVZ) letterlijk het volgende verzocht:   
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
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.            

Bijlage: 
Laatste Incasso-invordering van 10 augustus 2011 van CJIB 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Ondanks mijn sommatie (gezien het al maar liefst een half jaar lang knevelen vanuit een totalitaire 
anonieme oligarchie van Ad van Rooij) om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur bij besluit 
(art. 3 Awb) aan mij vóór uiterlijk 16 augustus 2011 de volgende informatie te laten toekomen:   
 

“een door CVZ gewaarmerkte kopie van het door Zorgverzekeraar VGZ in de computer 
van CVZ ingebrachte bericht dat A.M.L. van Rooij, BSN: 093391225, een wanbetaler is.”  

 
heeft wnd. voorzitter dr. A. Boer. van het College voor zorgverzekeringen daarop geheel niet 
gereageerd, ondanks het feit hij dat ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur wettelijk verplicht is.  
 
Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) valt onder verantwoordelijkheid van Minister Edith 
Schippers (VVD) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  
 
Ik richt aan u als verantwoordelijk vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de 
Tweede Kamer dan ook het nadrukkelijke verzoek hiernaar een onderzoek in te stellen en mij van de 
resultaten van dat onderzoek zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.  
 
Een copie van dit verzoekschrift heb ik verstuurd aan: 

- Fleur Agema (PVV) lid van commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 
- Dr. A. Boer, waarnemend voorzitter College voor zorgverzekeringen (CVZ); 
- Otto ter Haar, voorzitter van De Groenen in Nederland (www.degroenen.nl) 
- Julius Vischjager, redactie Daily Invisible       
- Redactie het Katholiek Nieuwsblad (www.katholieknieuwsblad.nl)    
- Redactie het Echte Nieuws (www.hetechtenieuws.org) 
- Redactie Sociale Databank Nederland (www.sdnl.nl) 
- Redactie Platform Herstel Rechtsorde (www.platformherstelrechtsorde.nl) 
- Redactie Argusoog (www.argusoog.org) 
- Redactie No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org)    
- Redactie OudeMedia-NieuweMedia (www.oudemedia-nieuwemedia.nl          

 
In afwachting van uw beslissing om hiernaar een onderzoek in te stellen, verblijf ik; 
 
Hoogachtend,  
 
 

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