
 
Ondergetekende verklaart de aangifte af te laten handelen door de Nationale Bond voor 
Overheidszaken – Nederland (KvK 65530543).  
 
Achternaam :  
Voornamen :  
Geboortedatum :  
Adres :  
Postcode/Plaats :  
Telefoon :  
 
Aan : Politie  
 
Datum : 1 februari 2017  
 
Betreft: Aangifte ter zake van meerdere strafbare feiten tegen de Nederlandse 
vertegenwoordigende Zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland de medeplichtige 
incassobureaus en gerechtsdeurwaarders.  
 
1. Aangifte discriminatie: Volgens artikel 1 v/d grondwet - Allen die zich in Nederland bevinden, 
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet 
toegestaan – is het invorderen van verplichte zorgpremie niet toegestaan, vanwege het feit dat 
asielzoekers gratis medicijnen, tand- en zorgverzekering zonder enige eigen risico wordt 
verleend. Hierdoor wordt er grootschalig gediscrimineerd naar het grootste deel van de 
Nederlandse bevolking die zich allemaal in Nederland bevinden.  
 
2. Aangifte oplichting door Zorgverzekeraars: Door een overschot aan reserves te hebben van 
3,3 miljard, is het de zorgverzekeraars verplicht om de zorgpremie te verlagen. Door het bewust 
onnodig verhogen van de zorgpremies, maken de Zorgverzekeraars zich schuldig aan 
oplichting volgens wetboek van strafrecht artikel 326 (oplichting)  
 
3. Aangifte afpersing: Door onrechtmatig geld te vorderen, onder bedreiging en overgaan tot 
beslaglegging wordt er grootschalig - op basis van discriminatie (zie aangifte 1) - Nederlandse 
burgers slachtoffer gemaakt van afpersing. Volgens wetboek van strafrecht artikel 317 & 318 
(afpersing/afdreiging)  
 

4. Zorginstituut Nederland heeft een commerciële winstoogmerk, die extra kosten in rekening 

brengt voor het vorderen van zorgpremies, waarbij de Nederlandse burgers onterecht nog een 

extra schuldenlast opgelegd wordt. Zorginstituut Nederland maakt zich grootschalig schuldig 

aan discriminatie en is verantwoordelijk voor een onnodige grotere schuldenlast bij de 

Nederlandse burgers door het invorderen van zorgpremies met extra kosten. Zorginstituut 

Nederland (Overheid) maakt zich schuldig aan artikel 366 wetboek van strafrecht (knevelarij), er 

is geen bevoegdheid om een dwangcontract met commerciële private ondernemingen 

(Zorgverzekeraars) te verplichten, volgens Burgerlijk Wetboek 1 artikel 1 en artikel 1 v/d 

Grondwet is dit verboden. 

 



Overzicht Zorgverzekeraars 
https://www.kiesbeter.nl/artikelen/zorgthemas/zorgverzekering/overzicht-nederlandse-
zorgverzekeraars  
 
Bijlage: Gratis zorg asielzoekers http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-
2016/zorgverzekering-voor-vluchtelingen  
 
Bijlage: Overschot Zorgverzekeraars https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2016/33-miljard-
reserves-niet-ingezet-voor-zorgpremies  
 
Bijlage: Groeiend aantal premieschuld https://www.zorgverzekeringslijn.nl/groeiend-aantal-
wanbetalers-met-premieschuld/  
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