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Beste Daan Hoefsmit,
In uw hoedanigheid als voorzitter (publiekrechtelijk) en directeur (privaatrechtelijk) van het CAK
bent u eindverantwoordelijke met betrekking tot al hetgeen zich binnen en vanuit het CAK
plaatsvindt.
Het is hierom dat ik u aanschrijf en u informeer over de misstanden en de al dan niet daaruit
voortvloeiende strafbare feiten welke al dan niet in onbehoorlijk bestuur maar wel door uw
personeel worden begaan.
Ik dring u erop aan deze brief geheel en zorgvuldig te lezen teneinde uzelf te informeren over de
huidige stand van zaken.
Onlangs heb ik een brief met dagtekening (Datum invullen) afkomstig van een onbekende
Backoffice manager van het CAK in goede orde ontvangen. Deze brief zal verder “uw” brief
worden genoemd daar de manager anoniem is gebleven maar deze wel onder uw
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid valt.
In “uw” brief ben ik geïnformeerd dat ik nog geen zorgverzekering heb afgesloten. Dank voor de
opmerkzaamheid dat men vanuit het CAK mij hierop attendeert.
Voorts wordt in “uw” brief gesteld dat ik verplicht zou zijn een zorgverzekering af te sluiten en dat
ik dit binnen drie maanden moet doen op straffe van hoge boetes in dwang aan deelname aan een
privaatrechtelijke zorgverzekering. Vervolgens biedt u aan mij uw persoonlijke dienstbaarheden aan
als tussenpersoon door te door te stellen dat wanneer ik mij na die boetes dan nog niet “vrijwillig”
heb aangemeld u mij dan zal aanmelden bij een zorgverzekeraar. Onder ‘u’ en/of “uw” wordt mede
bedoeld uw personeel/computersysteem, daar dit alles onder uw verantwoordelijkheid valt als
hoofdverantwoordelijke.
De hierboven beschreven gang van zaken is een ontoelaatbare doorkruising van het
publiekrecht naar het privaatrecht!
Ondanks de strafbare feiten en misdrijven die vanuit het CAK gepleegd worden of op het punt staan
gepleegd te worden in onbehoorlijk bestuur en onder uw verantwoordelijkheid jegens mij dan wel
jegens mijn natuurlijk persoon, ben ik bereid onder de hieronder genoemde voorwaarden akkoord te

gaan met uw voorstel. Ik zal dan afzien van vervolging van de in deze brief genoemde strafbare
feiten en misdrijven.
Overeenkomst
Akkoord onder voorwaarde.
Optie 1:
Ik machtig u om met mijn persoonsgegevens een zorgverzekering in mijn naam af te sluiten. U bent
dan als gemachtigde in deze zelf met eigen vermogen verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
maandelijkse betalingen aan de zorgverzekering die door u voor mij is afgesloten. Ook bent u
persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de tijdige betalingen van deze zorgverzekering.
Het CAK, onder uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, als mijn vertegenwoordiger betaalt
mij daarvoor een vergoeding van 250,- netto per dag dat ik maandelijks aan uw rechtspersoon
(CAK) zal factureren.
Deze facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de facturen volledig bijgeschreven te zijn
op het bankrekeningnummer vermeldt op de facturen.
U gaat ermee akkoord dat uw rechtspersoon (CAK) bij niet tijdige betaling en/of bij onvolledige
betaling het gehele maandbedrag met 50% per maand zal worden verhoogd totdat h et volledige
bedrag plus verschuldigde percentage is betaald. De verhoging zal ingaan 2 dagen na de uiterste
betaaldatum genoemd op de facturen.
U gaat impliciet akkoord met de overeenkomst in bovenstaande voorstel.
De machtiging vervalt terstond indien u zich niet houdt aan de voorwaarden zoals hierboven
gesteld. De vertegenwoordiging om een zorgverzekering af te mogen sluiten uit mijn naam dient
dan per omgaande te worden gestopt. U draagt de volledige aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid wanneer u contractbreuk pleegt en mijn wil hierin niet respecteert.
Het contract zal in geval van contractbreuk van rechtswege direct vernietigd worden.
Optie 2:
U sluit “mijn dossier” definitief, verwijdert al mijn persoonsgegevens en stelt mij hiervan
onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening, schriftelijk en in juiste juridisering in
kennis. U draagt er tevens persoonlijk zorg voor en bent daar ook persoonlijk volledig voor
verantwoordelijk en aansprakelijk, dat ik in de toekomst op geen enkele wijze meer iets van doen
krijg inzake een zorgverzekering zolang ik daar niet expliciet schriftelijk met naam en handtekening
om heb gevraagd.
U voorkomt hiermee de gang naar de strafrechter en ook voorkomt u civielrechtelijke schadeclaims.
Optie 3:
Indien u geenszins van wil bent/blijkt te zijn de voorwaarden van de alternatieve
verbintenis/overeenkomst na te komen (optie 1) of te beëindigen (optie 2) zal ik overgaan tot
aangifte van de strafbare feiten onder uw verantwoordelijkheid gepleegd met het ui tdrukkelijk
verzoek tot strafvervolging. Tevens lijd ik dan schade door mijn ongewilde en onrechtmatige
inschrijving door het CAK met alle gevolgen van dien en zal ik een schadevergoeding eisen van
350,- euro netto per dag voor elke dag dat mijn persoonsge gevens niet volledig zijn verwijderd en
“mijn dossier” niet is gesloten. U heeft geen jurisdictie over mij zonder mijn welbevinden (Bw.3 art.
33). De claim stopt op de dag dat ik van u een juist gejuridiseerd schrijven heb ontvangen waaruit
onomstotelijk en ondubbelzinnig blijkt dat het dossier over mijn natuurlijk p ersoon, (Naam
invullen), is gesloten en mijn persoonsgegevens geheel zijn verwijderd.
Het openstaande bedrag tot aan de dag van uitschrijving, verwijdering van mijn persoonsgegevens
en het sluiten van “mijn dossier” dient dan nog wel betaald te worden vanuit deze verbintenis
waarmee u akkoord bent gegaan.

Op dit bedrag is dan de wettelijke rente van toepassing van 2%. De rente zal elk half jaar worden
berekend en opgelegd.

De strafbare feiten en misdrijven gepleegd in onbehoorlijk bestuur onder uw
eindverantwoordelijkheid:
Uw brief met dagtekening (Datum invullen):
Daar ik door een voor mij onbekend/anoniem gebleven manager van de afdeling Backoffice ben
aangeschreven met alleen een functie zonder naam en handtekening en ik ook in een telefonisch
onderhoud met afdeling “Team Onverzekerde” de naam van die persoon niet kreeg eis ik op grond
van artikel 227a Sr. dat u mij binnen 14 dagen na dagtekening bekend maakt, met naam en toenaam,
wie deze manager van de afdeling Backoffice is. Dit gezien het feit dat een ieder aansprakelijk is
voor zijn eigen rechtshandelen.
De Neurenbergse principes sluiten aan bij die hoogstpersoonlijke hoofdelijke verantwoordelijkheid
die een ieder draagt voor datgene wat hij of zij ten uitvoer brengt ; Art. 2: ‘Het feit dat de persoon
die een handeling verrichtte die gelijkstaat aan een misdaad naar internationaal recht, dat gedaan
heeft als staatshoofd of als verantwoordelijk overheidsambtenaar, ontheft deze niet van zijn
aansprakelijkheid naar internationaal recht. ’ Art. 3: ‘Iedereen die een handeling verricht die
gelijkstaat aan een misdaad naar internationaal recht is daar aansprakelijk voor en kan daarvoor
gestraft worden.
Art. 4: Het feit dat een persoon gevolg gaf aan een bevel van zijn overheid of een hogergeplaatste,
ontheft hem niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal recht, mits een morele keuze voor
hem in feite mogelijk was.’
Het aanschrijven met alleen een functie zonder naam en handtekening waarbij het ook nog eens
onmogelijk blijkt te zijn de naam van de auteur van die brief te traceren en te verifiëren, levert
bedrog op in de zin van artikel BW. 3:44 lid 3 en 326 Sr. en valt tevens onder valsheid met
geschriften als bedoelt in artikel 225 lid 1 en lid 2 en/of artikel 226 Sr. lid 1 en 2 en voor zover uw
brief als authentieke akte gezien moet worden is ook artikel 227 Sr. lid 1 en lid 2 van toepassing zo
dit ook in meerdere uitspraken van de Hoge Raad is vastgesteld.
Met het ontbreken van een handtekening en naam, in de onder uw verantwoordelijkheid vallende
brief met dagtekening 15 april 2019, heeft het geen rechtskracht en du s kan daar geen enkel recht
aan ontleend worden.
Uit de brief blijkt mij dat mijn natuurlijk persoon een relatienummer is toegewezen als had ik een
relatie het met CAK. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken en berust op een absolute valse
aanname en dient per direct gerectificeerd te worden! (art. Bw. 3:35).
Onderzoek tot stand komen van mij als klant/relatie bij het CAK
Uit onderzoek, gedaan door mijn juridisch adviseur, is gebleken dat de Sociale Verzekeringsbank,
hierna te noemen SVB, mij als relatie/klant bij u heeft aangemeld.
Uit datzelfde onderzoek is gebleken dat de gemeente Den Haag, waar mijn natuurlijk persoon is
geregistreerd, buiten mijn medeweten om, zonder mijn toestemming en tegen mij n wil mijn
persoonsgegevens beschikbaar heeft gesteld aan derden.
In een telefonisch onderhoudt tussen een gemeente ambtenaar van de gemeente Den Haag en mijn
juridisch adviseur, verklaarde de gemeente ambtenaar, een deskundige op het gebied van BRP
inschrijvingen en aanverwante zaken, dat het SVB mijn persoonsgegevens heeft opgevraagd uit het
BRP. Volgens een juridisch medewerkster van de SVB, waarmee mijn juridisch adviseur eveneens
een telefonisch onderhoudt heeft gehad, verklaarde dat de SVB mijn perso onsgegevens heeft
doorgegeven aan het CAK en deze daar heeft aangemeld/ingeschreven.

Ik heb vastgesteld dat ik geen enkele verbintenis heb met de SVB. Ook heb ik de SVB, noch welke
medewerker binnen de SVB dan ook, toestemming, machtiging gegeven mijn per soonsgegevens
aan u of aan wie of wat dan ook door te sturen/te verhandelen, dan wel om mij als relatie van het
CAK in te schrijven/ te registreren. De SVB had mij dus nimmer zonder mijn welbevinden mogen
inschrijven.
De vermeende relatie tussen mijn natuurlijk persoon en het CAK als wel met de SVB zijn
vernietigbaar door samenspannen artikel 285 Sr. en vernietig ik ook bij deze privaatrechtelijk
conform artikel Bw. 3:44 en vernietig ik ook bij deze dan ook conform Bw.3:49 en Bw. 3:50. daar
zij door bedreiging, door bedrog, dan wel door misbruik van omstandigheden tot stand zijn
gekomen.
Een inschrijving als relatie met als kennelijk doel mij te doen laten verzekeren bij een commercieel
privaatrechtelijk bedrijf in dwang is een onaanvaardbare en ontoelaatb are doorkruising van het
publiekrecht naar privaatrecht en een grove schending van mijn fundamentele vrijheden als mens en
burger.
De inschrijving van mijn natuurlijk persoon is buiten mijn weten om, zonder mijn toestemming en
tegen mijn wil gebeurd en dat is in strijd met mijn recht in artikel Bw.1: lid 1 en lid 2.
Ik stel dan ook vast dat de registratie en inschrijving van mijn persoonsgegevens bij het CAK
onrechtmatig en wederrechtelijk is en dat er tevens in strijd is gehandeld met de wet AVG.
Nu ik heb vastgesteld dat ik met u, noch met het CAK enige verbintenis heb of uit mijn wil ben
aangegaan en dat de inschrijving onrechtmatig en wederrechtelijk is, eis ik dat al mijn
persoonsgegevens uit het systeem van het CAK verwijderd worden binnen 14 dagen na dagtekening
van deze kennisgeving tenzij u akkoord gaat met optie 1 van deze overeenkomst.
Ik eis tevens onverwijld schriftelijk op de hoogte te worden gebracht van de verwijdering van mijn
persoonsgegevens inclusief de koppeling aan uw relatienummer (Referentienr. invullen).
Ik duld de ongevraagde en ongewilde persoonlijke dienstbaarheden van welke aard of in welke
hoedanigheid dan ook niet! Dus ook niet vanuit het CAK t enzij u akkoord gaat met optie 1 van deze
overeenkomst .
Nu is vast komen te staan dat ik met het CAK, geen relatie en/of verbintenis heb, kan tevens worden
vastgesteld dat ik, noch mijn natuurlijk persoon onder de reikwijdte vallen van de zogenaamde wet
en regelgeving die het CAK hanteert.
U bent in dwaling art. Bw. 6:228 met het SVB. U bent namelijk een verbintenis aangegaan met het
SVB maar niet met mij.
Uw personeel, onder uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, schendt mijn fundamentele
vrijheid in mijn recht als bedoeld in artikel Bw. 1:1 lid 1 en lid 2 en artikelen 2, 20 en 30 UVRM
door middel van bedrog (artikel 326 Sr.), dwang als bedoeld in artikel 365 Sr./284 Sr. onder
bedreiging van afpersing e.a.
Bw.1:1 lid 1: Allen die zich in Nederland bevinden, zijn vrij en bevoegd tot het genot van de burgerlijke rechten.
Lid 2: Persoonlijke dienstbaarheden, van welke aard of onder welke benaming ook, worden niet geduld.

Ik wijs u er uitdrukkelijk op dat ik inzake de zorgverzekering geen enkele machtiging, in welke
vorm dan ook heb gegeven of zal geven, aan wie of wat dan ook, om een zorgverzekering in mijn
naam af te sluiten tenzij u akkoord gaat met optie 1 van deze overeenkomst.
Uw personeel en het geautomatiseerd computersysteem van het CAK staan op het punt mij, al dan
niet in samenspannen en/of in vereniging, in onbehoorlijk bestuur in dwang in een onrechtmatige
verbintenis in gijzeling te nemen, te stalken, te bedreigen, af te persen en op te lichten. Al deze
feiten zullen zeer diep in gaan grijpen in mijn persoonlijke levenssfeer en zijn tevens aan te merken

als geestelijke mishandeling (art. 303 Sr.) in uw dwang. Deze schendingen leiden automatisch naar
het misdrijf mensenhandel als bedoeld in artikel 273f Sr. daar door dat handelen mijn persoonlijke
vrijheid zeer ernstig wordt aangetast.
Genoemde feiten zijn allen strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht. Allicht ten overvloede
wijs ik u er op dat de Nederlandse strafwet op een ieder van toepassing is die zich in Nederland
schuldig maakt aan enig strafbaar feit. Zie artikel 2 Sr.
Voor de volledigheid wijs ik u er op dat ook een poging (art. 45 Sr.) tot het plegen van strafbare
feiten/misdrijven, genoemd in het wetboek van strafrecht, strafbaar zijn gesteld.
Ingevolge artikel 160 Sv. en art. 161 Sv. en artikel 135 Sr. ben ik bevoegd en verplicht bij het kennis
dragen van strafbare feiten, aangifte te doen bij de politie met het verzoek tot strafrechtelijke
vervolging.
U begrijpt nu, naar ik hoop, dat in uw onbehoorlijk bestuur ernstige misdrijven plaatsvinden, dan
wel op het punt staan te gebeuren.
Als gevolg van het onrechtmatig en wederrechtelijk (rechts)handelen vanuit het CAK, al dan niet in
samenspannen/in vereniging lijd ik schade als bedoeld in artikel Bw.6:162 en stel ik u hoogst
persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade en kosten zowel materieel als
immaterieel, direct als indirect vanaf heden tot in de toekomst.
Indien u een ander dan uzelf inhoudelijk laat reageren dan eis ik b ij dat schrijven het origineel, dan
wel een waarheidsgetrouw kopie in hoogwaardige kwaliteit van uw machtiging in juiste juridisering
aan de persoon die dit schrijven beantwoord uit uw naam.

Resumé:

•

Mocht u mij geen reactie geven binnen de gestelde termijn van 14 dagen en/of u mijn
dossier niet sluit en/of u mij verder benaderd als onverzekerde en/of overdraagt aan het CJIB
dan gaat u akkoord met optie 3 van de alternatieve verbintenis volgens BW 6 Art. 17 t/m 20.

Bij geen consensus op de voorwaarde in deze overeenkomst:

•

Aangifte bij de politie met het uitdrukkelijk verzoek tot strafvervolging.

• U draagt er persoonlijk zorg voor dat mijn persoonsgegevens binnen 14 dagen na
(Datum van toepassing) uit het systeem van het CAK verwijderd zijn conform de wet AVG en stelt
mij daarvan onverwijld schriftelijk in kennis in juiste juridisering t enzij u akkoord gaat met optie 1
van de hierin gestelde overeenkomst.
Met het kennisnemen van de inhoud van dit schrijven wordt weten ook geweten met dien verstande
dat het geen ik in deze brief heb geschreven voor u geen nieuws meer kan zijn daar u inm iddels al
voor een collectieve zaak op gelijke gronden bent aangeklaagd bij het ICC strafhof wegens
misdaden tegen de menselijkheid.
Wanneer ik van u binnen de gestelde termijnen geen inhoudelijke reactie verneem ga ik er vanuit
dat u, als tussenpersoon, mij als vertegenwoordiger wenst te vertegenwoordigen in zake een het
afsluiten en onderhouden van een zorgverzekering als bedoelt in optie 1 van de overeenkomst.

Het oogmerk van de in deze brief genoemde strafbare feiten zijn zeer aannemelijk geworden
wanneer u anders handelt dan in deze overeenkomst overeengekomen.
Ik ben bevoegd tot het doen van aangifte en behoud mijzelf ten aller tijden het recht voor op elk
door mij gewenst moment, aangifte tegen u te doen met het uitdrukkelijk verzoek tot
strafvervolging.
Voor uw en mijn rechtsbescherming en voor een goede procesorde eis ik van u dat alle
communicatie louter schriftelijk verloopt.

Alle rechten en weren voorbehouden.

Met vriendelijke groet,

(Naam invullen)

