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PHILIPS 
Strafaangifte tegen Jan van Dijk van het Justitieel incassobureau (is Openbaar 

Ministerie), hulpofficier van justitie Joris Verel (politie te Schijndel), gerechtsdeurwaarder 

H.A. Hermans,  mijn advocaat Ellen Pasman, Philips advocaat Dries Duynstee, Philips 
directeur Bert van Meurs, Philips HRM directeur Hans Dijkman, oud Philips directeur 
Roel Fonville, oud Philips President Gerard Kleisterlee, oud Philips leidinggevende 

Jan Oerlemans, Philips bedrijfsarts Harry Mol (Achmea-Vitale) en overige betrokkenen.   

 

 

 
 

 
 
 

Maarten Groothuizen 
gemeenteraadslid 

 
en  

Officier van Justitie  
Arrondissementsparket 

Den Bosch 

 

 
 

Wilbert Van de Donk 
Directeur, eigenaar 

Janssen & Janssen cs 
Gerechtsdeurwaarders 

 

Verstuurd per fax 073-6202282 
 
Datum: 20 maart 2012  
 
Aan:  
Maarten Groothuizen, officier van justitie, parket Den Bosch (ap-
denbosch@om.nl) (maartengroothuizen@d66nijmegen.nl)      
 
Kopie aan:  

- De Groenen Nederland (otto@degroenen.nl)   
- De Groenen afd. Sint-Oedenrode (a.vanrooij1@chello.nl)   
- De Groenen afd. Heusden 

(bianca.van.dijk.fitters@gmail.com)   
- Groenlinks Nederland (z.roeling@tweedekamer.nl)   
- De Grünen Duitsland (info@gruene.de) 
- Groen België (johan.malcorps@groen.be) 
- Groen België (vera.dua@groen.be)     
- De Groenen/Europese Vrije Alliantie (EVA)( 

bart.staes@europarl.europa.eu) 
 
Kopie aan:  

- Verantwoordelijk minister Ivo Opstelten van Veiligheid en 
Justitie (r.wiggers@minvenj.nl)(I.opstelten@minvenj.nl)  

 

Kopie aan:  
- mijn verantwoordelijke advocaat Ellen Pasman 
- verantwoordelijk Philips advocaat Dries Duynstee  
- verantwoordelijk Philips directeur Bert van Meurs 
- verantwoordelijk Philips HRM directeur Hans Dijkman   
- verantwoordelijk Vice-President van de Raad van State 

mr. J.P.H. Donner  
- verantwoordelijke gemeenteraadsleden van Sint-

Oedenrode  
- verantwoordelijke gemeenteraadsleden van Nijmegen  
- de Belgische Federale regering, het land waar ik vanaf 22 

april 2010 woon.  
- de Vlaamse Regering, het gedeelte van België waarin ik 

mijn hoofdverblijfplaats heb 
- alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven 
- media, pers, etc. in Nederland en België 
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Geachte behandelend officier van justitie mr. M. Groothuizen,  
 
Philips Medical Systems Nederland B.V. alsook – voor zich zowel als namens alle tot haar organisatie 
behorende Philips Bedrijven – de naamloze vennootschap Koninklijke Philips Electronics N.V., 
namens deze haar safety manager A.M.L. van Rooij  doet hierbij aanvullende strafaangifte tegen:  

- Jan van Dijk van het Justitieel incassobureau (is Openbaar Ministerie); 
- Joris Verel, hulpofficier van justitie (politie te Schijndel);  
- H.A. Hermans, toegevoegd gerechtsdeurwaarder bij Janssen @ Janssen te Eindhoven.     
- mijn advocaat Ellen Pasman; 
- Philips advocaat Dries Duynstee; 
- Philips directeur Bert van Meurs; 
- Philips HRM directeur Hans Dijkman;  
- Oud Philips directeur Roel Fonville; 
- Oud Philips President Gerard Kleisterlee; 
- Oud Philips leidinggevende Jan Oerlemans: 
- Philips bedrijfsarts Harry Mol (Achmea-Vitale) 
- Alle overige betrokkenen.   

 
Voor de inhoud van deze strafaangifte als aanvulling op mijn bij u ingediende strafaangifte van 27 
februari 2012 vindt u hieronder ingelast mijn e-mailbericht d.d. 20 maart 2012 (15.48 uur) aan mijn 
advocaat Ellen Pasman:  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////     
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 20 maart 2012 15:48 
Onderwerp: Het Nederlandse Openbaar Ministerie steelt de Mitsubishi PAJERO JEEP van Annelies 
van Rooij in opdracht van ir. Jan van Dijk van het justitieel incassobureau. 
Aan: "E. Pasman" <e.pasman@pvbs-advocaten.nl> 
Cc: voorlichting@raadvanstate.nl, dries.duynstee@philips.com, bert.van.meurs@philips.com, 
hans.dijkman@philips.com, info@premier.fed.be, info@ckfin.minfin.be, 
contact.reynders@diplobel.fed.be, info@vandelanotte.fed.be, info@pensioenminister.be, 
milquet@ibz.fgov.be, info@laurette-onkelinx.be, info@laruelle.fgov.be, kabinet@mod.mil.be, 
info@magnette.fgov.be, info@just.fgov.be, olivier.chastel@chastel.fed.be, info@wathelet.fed.be, 
courard@minsoc.fed.be, info@servais.belgium.be, info@bogaert.belgium.be, info@crombez.fed.be, 
kabinet.schauvliege@vlaanderen.be, kabinet.bourgeois@vlaanderen.be, 
kabinet.muyters@vlaanderen.be, kabinet.lieten@vlaanderen.be, kabinet.crevits@vlaanderen.be, 
kabinet.peeters@vlaanderen.be, kabinet.smet@vlaanderen.be, kensdell@yahoo.co.uk, 
fransvandenboomen@bvtrooi.nl, vdcoelen@trined.nl, Freek@freekglorius.nl, 
jheisterkamp@hartvoorrooipvda.nl, jvdheuvel@hartvoorrooipvda.nl, hanshulsen@hotmail.com, 
m.vanseventer@chello.nl, w.sporken@chello.nl, tillyvandentillaar@bvtrooi.nl, j.verhagen26@chello.nl, 
m.verhagen37@chello.nl, peter verkuijlen <peterverkuijlen@hetnet.nl>, booh@xs4all.nl, 
tvwanrooij@hartvoorrooipvda.nl, jos wijn <j.f.m.wijn@kpnmail.nl>, vergunst@gmail.com, 
os@reinhoudt.com, ilknur.aksakal@gmail.com, s.witsenhuijsen@groenlinks.nijmegen.nl, 
pepijnoomen@gmail.com, pepijnboekhorst@gmail.com, mno@planet.nl, faysalzouay@gmail.com, 
r.zwart@pvda.nijmegen.nl, h1.elkarouni@pvda.nijmegen.nl, s1.verbruggen@pvda.nijmegen.nl, 
j.hendrix@pvda.nijmegen.nl, m.van.nijnatten@pvda.nijmegen.nl, f.heukelom@fm.ru.nl, 
rinusjanssen@kpnplanet.nl, a.arzbach@hotmail.com, hvhooftjr@sp.nl, bert.velthuis@tiscali.nl, 
rhelmer.sp@gmail.com, s.akdemir@zonnet.nl, cvnorel@sp.nl, h.veldman@vvd.nijmegen.nl, 
k.wools@vvd.nijmegen.nl, f.peters@vvd.nijmegen.nl, p.huliselan@vvd.nijmegen.nl, 
chantal.teunissen@nijmegen.cda.nl, albaer.hillen@nijmegen.cda.nl, 
leon.busschops@nijmegen.cda.nl, fractie@vsp.nijmegen.nl, info@glasambulance.nl, 
fractie@gewoonnijmegen.nijmegen.nl, r.kleinhemmink@gewoonnijmegen.nijmegen.nl, 
h.van.hees3@kpnplanet.nl, kamifalihi5@hotmail.com, toon.verploegen@topaas9.nl, 
msdvandergaag80@hotmail.com, h.krijger@wxs.nl, sjorstalsma@hotmail.com, joris@agn-media.nl, 
rvandentillaart@gmail.com, pmgdewit@me.com, nataliebrockotter@hotmail.com, 
m.elkarouni@gmail.com, michellefoolen@hotmail.com, m.lebbink@gmail.com, guus.bock@nxp.com, 
paul@interioo.nl, mark.buck@nijmegen.cda.nl, frans.laarakker@nijmegen.cda.nl, 
jvdeurzen@hetnet.nl, gewoon.chrisje@gmail.com, adejansen@yahoo.com, 
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beoplan.projecten@12move.nl, grootaert2@gmail.com, wiet@benda.nl, aldopaula@nijmegen-nu.nl, 
miaorth25@gmail.com, info.alkmaar@rechtspraak.nl, n.reijnen@rechtspraak.nl, 
a.r.davidzon@rechtspraak.nl, perscommunicatie.almelo@rechtspraak.nl, 
mediation.rb.almelo@rechtspraak.nl, mediationbureau.rb.amsterdam@rechtspraak.nl, j.boeding-
polee@rechtspraak.nl, c.molenaar@rechtspraak.nl, info.rechtbankamsterdam@rechtspraak.nl, 
info.cb.rb.amsterdam@rechtspraak.nl, echtscheidingsgriffie.rb.arnhem@rechtspraak.nl, 
alimentatiegriffie.rb.arnhem@rechtspraak.nl, gezagenomgangsgriffie.rb.arnhem@rechtspraak.nl, 
gezagsregister.rb.arnhem@rechtspraak.nl, bopz.rb.arnhem@rechtspraak.nl, 
kinderrechterarnhem@rechtspraak.nl, kanton.arnhem.rb.arnhem@rechtspraak.nl, 
kanton.tiel@rechtspraak.nl, rb.ktg.nijmegen@rechtspraak.nl, 
kanton.wageningen.rb.arnhem@rechtspraak.nl, communicatie.assen@rechtspraak.nl, 
communicatie.breda@rechtspraak.nl, infobalie.breda@rechtspraak.nl, 
mediationbureau.breda@rechtspraak.nl, personeelsadministratie.breda@rechtspraak.nl, 
strafgriffie.breda@rechtspraak.nl, familierecht.rb.breda@rechtspraak.nl, 
info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl, voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl, 
scholenvoorlichting.rb.dordrecht@rechtspraak.nl, communicatie.rb.dordrecht@rechtspraak.nl, 
infodesk-mediation@rechtspraak.nl, centraalinschrijfbureauvreemdelingenzaken@rechtspraak.nl, 
adm.vreemdelingenrecht.rb.haarlem@rechtspraak.nl, adm.belastingrecht.rb.haarlem@rechtspraak.nl, 
administratie.familie.rb.haarlem@rechtspraak.nl, kantonhaarlem@rechtspraak.nl, 
bewindsbureau.Haarlem@rechtspraak.nl, strafsectoradministratie@rechtspraak.nl, 
voorlichting.rb.haarlem@rechtspraak.nl, info.rechtbankleeuwarden@rechtspraak.nl, 
rechtbankmaastricht@rechtspraak.nl, sollicitatie-roma@rechtspraak.nl, 
info.rb.middelburg@rechtspraak.nl, info.rb.roermond@rechtspraak.nl, 
voorlichtinginformatiecentrumrechtspraak@rechtspraak.nl, 
vacaturesrechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, 
scholenvoorlichtingrechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl, 
informatiebalie.utrecht@rechtspraak.nl, ommunicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl, 
recruitment.utrecht@rechtspraak.nl, communicatie.zutphen@rechtspraak.nl, 
pz.zutphen@rechtspraak.nl, communicatie.zwolle-lelystad@rechtspraak.nl, 
externe.mail.hof.amsterdam@rechtspraak.nl, ondernemingskamer@gerechtshof-amsterdam.nl, 
vragen.hof.arnhem@rechtspraak.nl, info.gerechtshofshertogenbosch@rechtspraak.nl, 
info.gerechtshofsgravenhage@rechtspraak.nl, info.gerechtshofleeuwarden@rechtspraak.nl, 
crvb@rechtspraak.nl, cbb@rechtspraak.nl, voorlichting@rechtspraak.nl, a.haverslag@rechtspraak.nl, 
a.pouw@rechtspraak.nl, a.van.knippenbergh@rechtspraak.nl, celeste.de.wit@rechtspraak.nl, 
f.steringa@rechtspraak.nl, m.boer@rechtspraak.nl, m.gijsberts@rechtspraak.nl, 
m.junte@rechtspraak.nl, m.korsten-wessels@rechtspraak.nl, m.nijland@rechtspraak.nl, 
m.ozinga@rechtspraak.nl, m.v.dijk@rechtspraak.nl, n.van.wordragen@rechtspraak.nl, 
s.hofste@rechtspraak.nl, w.wijnsma@rechtspraak.nl, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, "Anton F. P. van 
Putten" <anton37.putten@wxs.nl>, Redactie Argusoog <redactie@argusoog.org>, "Raak van 
A.A.G.M." <r.vraak@tweedekamer.nl>, "Agema, M." <m.agema@tweedekamer.nl>, "Rob M. 
Brockhus" <sdn@planet.nl>, De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com>, bianca 
<bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, "bertmaathuis: gmail.com" <bertmaathuis@gmail.com>, Gerard 
Beukeveld <gjj.beukeveld@inter.nl.net>, bosgroep miep <miep@miepbos.nl>, "f.bovenkerk" 
<F.Bovenkerk@uu.nl>, bvroomen <bvroomen@moskovic.org>, Ronald van Uden 
<ronald.van.uden@gmail.com>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, julius vischjager 
<julius601@hotmail.com>, nvvk@veiligheidskunde.nl, micha kat <drsmkat@yahoo.com>, Otto ter 
Haar <degroenen@planet.nl>, Professor dr Bob Smalhout <bobsmalhout@wanadoo.nl>, Universal 
federation <embassyofuniversalfederation@gmail.com>, ericdonk@hotmail.com, Farida Gillot 
<gillot.fm@gmail.com>, federaal.parket@just.fgov.be, gerard kucharek <kucharek0@gmail.com>, gea 
groot <geagroott@yahoo.com>, Henk Niggebrugge <henkn@hetechtenieuws.org>, katohliek 
nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, Bas Heijmen <bas.heijmen@groepzuid.nl>, 
hansdejonge@xs4all.nl, "J.H. Compaan" <j.h.compaan@gmail.com>, "Spekman J.L." 
<h.spekman@tweedekamer.nl>, Monique van 't Hooft <mvthooft@wostenvanthooft.nl>, Jager Jikke 
<info@jikkejager.nl>, info@mooirooi.nl, "Recourt J. (Jeroen)" <j.recourt@tweedekamer.nl>, 
"R.KAHLMAN" <r.kahlman@quicknet.nl>, Henk Krol <h.krol@gk.nl>, kleintje stelling 
<kleintje@stelling.nl>, katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, Ria Linsen 
<rialinsen@live.nl>, Wim Muller <mullers@hotelzurems.de>, Ad van Oosten 
<ad.van.oosten@nieuwsuur.nl>, opgelicht@tros.nl, Johan Oldenkamp <Johan@pateo.nl>, Peter 
Teesink <p.teesink@hccnet.nl>, Pierre Schreuder <pierre.schreuder.sr@gmail.com>, 
panorama@canvas.be, panorama@sanoma-uitgevers.nl, utrecht@doorbraak.eu, 
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w.gerwen@chello.nl, r.wiggers@minvenj.nl, I.opstelten@minvenj.nl, Zembla <zembla@vara.nl>, "C. 
Zoete" <czoete@home.nl>, ZWKlachtenZwolle@uwv.nl, Buitenlandse Zaken Tweede 
Kamercommissie <cie.buza@tweedekamer.nl>, Diederik Samsom <D.Samsom@tweedekamer.nl>, 
CDA <cda@tweedekamer.nl>, cda@cda.nl, PvdA <pvda@tweedekamer.nl>, Publieksvoorlichting 
PvdA <pvda_voorlichting@tweedekamer.nl>, VVD <vvd@tweedekamer.nl>, VVD Voorlichting 
<vvdvoorlichting@tweedekamer.nl>, vvdsintoedenrode@gmail.com, GroenLinks 
<groenlinks@tweedekamer.nl>, groene@groene.nl, groenlinks@eerstekamer.nl, SP 
<sp@tweedekamer.nl>, sp marijnissen <jan@janmarijnissen.nl>, sp jan de wit <jdewit@sp.nl>, 2e 
Kamerfractie D'66 <d66@tweedekamer.nl>, d66secretariaat@tweedekamer.nl, CU 
<christenunie@tweedekamer.nl>, 2e Kamerfractie SGP <sgp@tweedekamer.nl>, Partij voor de 
Dieren <fractie@partijvoordedieren.nl>, redactie@eenvandaag.nl, redactie@humo.be, 
redactie@nu.nl, redactie@spitsnet.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@telegraaf.nl, 
redactie@tctubantia.nl, redactie@tvfamilie.be, redactie@tvl.nl, redactie@tweevandaag.nl, 
nieuwsdienst@ad.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, nieuwsredactie@wegener.nl, nieuws hetechtenieuws 
<nieuws@hetechtenieuws.org>, Nieuwe Media Nieuws <redactie@nieuwemedianieuws.nl>, 
nieuwsdienst@anp.nl 
 

PHILIPS 
Mijn eigen advocaat Ellen Pasman, waaraan ik  

27000,- euro heb moeten betalen, steelt in 
samenspanning met Philips advocaat Dries 

Duynstee en het Nederlandse Openbare Ministerie  
alle bezittingen van Ad en Annelies van Rooij tot dat 

hun dood erop volgt.   
 

Het Nederlandse Openbaar Ministerie steelt de Mitsubishi PAJERO JEEP van Annelies van Rooij in 
opdracht van ir. Jan van Dijk van het justitieel incassobureau. Het enige wat mijn vrouw heeft 
gekregen bij het stelen van haar auto is een exploot van Janssen & Janssen Gerechtsdeurwaarders, 
waarvan u een copie in de bijlage vindt bijgevoegd (zie bijlage).   

Geachte Mevrouw Ellen Pasman  
 
U, zijnde mijn advocaat, hebt bij mij maar liefst € 27.000,- euro gestolen om bewerkstelligd te krijgen 
dat het Nederlandse Openbaar Ministerie vandaag (20 maart 2012) de Mitsubishi PAJERO JEEP van 
mijn vrouw Annelies heeft gestolen omdat het u, na maar liefst twee jaar overleg met Philips advocaat 
Dries Duynstee, niet is gelukt om mij uit de 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) situatie te krijgen 
met doorbetaling van salaris tijdens ziekte, waardoor ik nooit meer kan werken en vanaf 25 oktober 
2007 (reeds 4,5 jaar lang) geen enkel inkomen meer heb.  
 
De feiten zijn    
 
Op bevel van mijn leidinggevende Jan Oerlemans heeft Philips bedrijfsarts Harry Mol (Achmea Vitale) 
haar safety manager Ad van Rooij vanaf 22 september 2007 voor 100% arbeidsongeschikt 
(geestesziek) verklaard. Dit alles zonder tussenkomst van mijn huisarts. Mijn directe leidinggevende 
Jan Oerlemans en zijn opvolger weigeren tot op de dag van vandaag (reeds 4,5 jaar lang) mij door 
een Philips bedrijfsarts genezen te laten verklaren. Ook weigeren Jan Oerlemans en zijn opvolger op 
mij reïntegratie toe te passen waartoe zij op grond van de Wet Verbetering Poortwachter wettelijk 
verplicht zijn.  

http://www.cjib.nl/
http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet--en--regelgeving/verzuim/wet-verbetering-poortwachter.html
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Wel heeft Jan Oerlemans na afstemming daarover met bedrijfsdirecteur Roel Fonville met medeweten 
van voormalig Philips President Gerard Kleisterlee vanaf 25 oktober 2007 de doorbetaling van mijn 
salaris tijdens ziekte gestopt die hij op grond van de Philips-CAO en Ziektewet moet doorbetalen. Het 
UWV weigert middels oplegging van dwangmaatregelen: 

- Philips te verplichten tot doorbetaling van salaris vanaf 25 oktober 2007 tijdens ziekte aan hun 
safety manager A.M.L. van Rooij waartoe zij op grond van de Philips CAO en de Ziektewet 
verplicht zijn.   

- Philips te verplichten tot het doen van reïntegratie van hun safety manager A.M.L. van Rooij 
waartoe zij op grond van de Wet Verbetering Poortwachter verplicht zijn. 

 
Verantwoordelijk minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zijn 
opvolgende ministers hebben daarmee ingestemd met als doel Ad van Rooij om redenen zoals u kunt 
lezen in mijn sollicitatie naar Vice-President van de Raad van State (lees: 
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php) financieel, mentaal en geestelijk te slopen totdat de 
dood erop volgt. Als waardering daarvoor heeft Koningin Beatrix voormalig verantwoordelijk minister 
J.P.H. Donner (CDA) per 1 februari 2012 benoemd tot Vice-President van de Raad van State. De 
gevolgen daarvan voor A.M.L. van Rooij en zijn gezin zijn als volgt: 
 

1. Dat Ad van Rooij vanaf 24 september 2007 tot op heden voor 100% arbeidsongeschikt 
(geestesziek) is en dat voor de rest van zijn leven blijft als het UWV huidig directeur Bert van 
Meurs van Philips Healthcare niet de dwingende verplichting oplegt tot reïntegratie van safety 
manager A.M.L. van Rooij, waartoe Philips op grond van de Wet Verbetering Poortwachter 
wettelijk verplicht is.  

 
2. Dat Ad van Rooij vanaf 25 oktober 2007 (4,5 jaar lang) geen doorbetaling van salaris tijdens 

zijn 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) zijn heeft ontvangen van Philips waartoe Philips op 
grond van haar eigen Philips CAO en Ziektewet wettelijk verplicht is. Dit blijft voortduren 
omdat het UWV aan Philips daartoe geen dwingende maatregelen oplegt.  

 
3. Dat Ad van Rooij, door toedoen van Philips en het UWV, vanwege het op deze wijze vanaf 24 

september 2007 voor 100% arbeidsongeschikt (geestesziek) houden ook geen betaalde 
werkzaamheden voor het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft kunnen uitvoeren, waardoor 
al 4 jaar lang ook alle inkomsten bij het Ecologisch Kennis Centrum B.V. zijn afgenomen.  

 
4. Onder deze door Philips samen met het UWV gecreëerde omstandigheden (zonder enige 

inkomsten voor haar werknemer A.M.L. van Rooij) heeft Philips zorgverzekeraar IAK 
Verzekeringen B.V. verplicht om de Ziektekostenpremie niet meer van het Philips salaris af te 
houden maar rechtstreeks op te eisen bij A.M.L. van Rooij. Dit heeft weer tot gevolg dat 
A.M.L. van Rooij door het IAK voor maar liefst zo’n  € 12.000, - is bestolen en als gevolg van 
het 4,5 jaar geen inkomsten meer hebben door een melding van het IAK bij zorgverzekeringen 
(CVZ) en het Centraal Justitieel Incassobureau als wanbetaler te boek staat, waarvan de 
betekening is uitgebracht door directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. 
Incasso & Gerechtsdeurwaarders. Hiervan heeft A.M.L. van Rooij namens Philips bij brief d.d. 
27 februari 2012 strafaangifte gedaan bij de officier van justitie M. Groothuizen bij het 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. Om redenen zoals u in de volgende link, met 
deeplinks kunt lezen (http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-maart-2012-wraking-wrakingskamer-
cbb-den-haag.pdf) weigert de officier van justitie M. Groothuizen deze strafaangifte in 
behandeling te nemen. Het is hierbij goed te weten dat dezelfde M. Groothuizen ook D66-
raadslid is in de gemeente Nijmegen van waaruit zonder de wettelijk vereiste vergunningen 
Hickson Garantor Nederland B.V. via dekmantelbedrijf als Gebr. van Aarle Ollandseweg 159, 
5491 XD Sint-Oedenrode (mijn buurman) zo’n honderdduizend kilogram  valselijk 
geëtiketteerd  zeer giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide 
(chroom VI op een ongecontroleerde wijze in het milieu heeft gebracht terwijl die wettelijk met 
de best bestaande techniek via een maximale brongerichte aanpak uit het milieu hadden 
moeten worden geweerd.  Als gevolg daarvan zijn ook mijn grondeigendommen deels sterk 
verontreinigd met het uiterst kankerverwekkende arseenzuur afkomstig van Van Aarle.                    

 
Het is hierbij goed te weten dat Philips bedrijfsarts Harry Mol toen ook de persoonlijke bedrijfsarts van 
Philips President Gerard Kleisterlee was. Dat minister-president Jan Peter Balkenende (CDA) met het 
“Innovatieplatform” hierover maandelijks overleg had met Philips president Gerard Kleisterlee en in de 

http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet--en--regelgeving/verzuim/wet-verbetering-poortwachter.html
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php
http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet--en--regelgeving/verzuim/wet-verbetering-poortwachter.html
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-groothuizen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-groothuizen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-maart-2012-wraking-wrakingskamer-cbb-den-haag.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/15-maart-2012-wraking-wrakingskamer-cbb-den-haag.pdf
http://www.mstsnl.net/video/2vandaag.wmv
http://www.mstsnl.net/video/rvu-rooy.wmv
http://www.libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-09.php
http://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatieplatform
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ministerraad wekelijks met verantwoordelijk minister J.P.H. Donner (CDA) van Sociale Zaken en 
werkgelegenheid en daarover zeer goede contacten onderhield met zijn persoonlijk goede vriend 
burgemeester P.M. Maas (CDA) van Sint-Oedenrode. Daarmee is het kringetje en het bewijs geleverd 
dat dit alles in zeer goede samenspanning is gedaan.  
 
Als waardering voor dit alles is Gerard Kleistelee vanaf 1 november 2010 non-executive director bij 
Shell geworden en is voormalig Shell topman Jeroen van der Veer voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van Philips en de ING Groep geworden. Dit met de wetenschap dat op de hierboven 
beschreven wijze mijn buurman Gebr. van Aarle maar liefst al 20 jaar lang via geïmpregneerd hout het 
hoogproblematisch gevaarlijk afval van Shell heeft verkocht om het te dumpen bij de mensen in 
huizen en tuinen (waaronder Philips en Shell werknemers) in plaats dat Shell het tegen zeer hoge 
kosten eeuwig laat opslaan, wat wettelijk had gemoeten. Shell heeft met de hulp van Philips dan ook 
miljoenen euro’s verdient aan hun dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle (mijn buurman). Daarmee is het 
kringetje voor de tweede maal rond. Shell en Philips verdienen veel geld aan mijn buurman Gebr. van 
Aarle B.V. (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.)        
 
Strafaangifte        
 
Ik heb hiervan op 27 februari 2012 strafaangifte gedaan bij de officier van justitie mr. M. Groothuizen, 
de opvolger van voormalig officier van justitie mr. G. Bos die dit alles met een seponering in 1995 
heeft veroorzaakt, waardoor mijn buurman Gebr. van Aarle vanaf 1988 ongestraft mens- en 
milieuvernietigende misdrijven heeft kunnen plegen. Betreffende strafaangifte vindt u bijgevoegd in de 
volgende link met deeplinks aan onderbouwde bewijzen.  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-
groothuizen.pdf  

Met de kennis van de inhoud van deze strafaangifte heeft de officier van justitie mr. M. Groothuizen 
aan hulpoffcier van justitie Joris Verel (politie te Schijndel) opdracht gegeven om in opdracht van  ir. 
Jan van Dijk van het justitieel incassobureau (is het openbaar ministerie zelf) op 20 maart 2012  de 
Mitsubishi PAJERO JEEP van mijn vrouw Annelies te stelen die zij nodig heeft voor haar 
paardenhouderij voor Camping Pensionstal ‘Dommeldal’ (www.dommeldal.eu)          

A.M.L. van Rooij is al twee jaar Belg.  

Om door toedoen van burgemeester P.M. Maas van Sint-Oedenrode (CDA) en loco-burgemeester H 
van de Berk (CDA) van Sint-Oedenrode niet te worden vermoord, heb ik op 22 april 2010 (om deze 
reden http://www.hetechtenieuws.org/2010-04-29.php) naar België moeten vluchten, waar ik vanaf die 
tijd onafgebroken woon. Ik heb toen bij huidig minister Joëlle F.G.M. Milquet van Binnenlandse Zaken 
politiek asiel aangevraagd (Weergeven Downloaden) die door haar en haar opvolger nog steeds niet 
in behandeling is genomen. Vanaf 1 januari 2011 heb ik mijn hoofdverblijfplaats in België, wat ik kan 
onderbouwen met een afgesloten huurovereenkomst. Ik ben binnen drie maanden na 22 april 2010 
niet België uitgezet omdat ik niet over een verblijfsvergunning beschik. Dit betekent dat ik vanaf 22 
april 2010 Belg ben met mijn hoofdverblijfplaats in België. Dit betekent ook dat ik om deze reden in 
Nederland geen zorgverzekering behoef te betalen, dat doet namelijk geen enkele Belg die in België 
woont.               

Recht op Leefloon 

Omdat mijn advocaat Ellen Pasman in samenspanning met advocaat Dries Duynstee van Philips, na 
eerst bij mij € 27000,-  te hebben gestolen, mij voor de rest van mijn leven voor 100% 
arbeidsongeschikt (geestesziek) houdt zonder doorbetaling van salaris tijdens ziekte, waartoe Philips 
op grond van haar eigen CAO en de Ziektewet wettelijk verplicht is, heb ik vanaf 22 april 2010 in 
België recht op zo’n € 800 euro leefloon per maand. Deze e-mail verstuur ik dan ook aan de OCMW in 
de Belgische plaats waar ik woon, vergezeld met een geldige huurovereenkomst waarin staat 
opgenomen dat mijn hoofdverblijfplaats in die Belgische plaats is.  

 

http://managementscope.nl/manager/gerard-kleisterlee
http://managementscope.nl/manager/jeroen-van-der-veer/voorzitter-philips-commissariaat
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-groothuizen.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-groothuizen.pdf
http://www.cjib.nl/
http://www.dommeldal.eu/
http://www.hetechtenieuws.org/2010-04-29.php
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcmNoaWVmZGVncm9lbmVufGd4OjUwN2M3Y2VjMjhhOWE0NGQ
https://sites.google.com/site/archiefdegroenen/6%20mei%202010%20asielverzoek%20van%20Ad%20van%20Rooij%20aan%20Jo%C3%ABlle%20Milquet%2C%20Belgie.pdf?attredirects=0
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Strafaangifte in België 

Omdat ik door toedoen van de Nederlandse politieke partij CDA noodgedwongen al twee jaar lang 
Belg ben, en tegen dubbele woonlasten gescheiden moet wonen van mijn vrouw en gezin, om in 
Nederland om politieke redenen niet te worden vermoord zal hiervan onverwijld strafaangifte worden 
gedaan bij de Belgische Federale politie, met als onderbouw onder meer deze e-mail aan mijn 
advocaat Ellen Pasman.  
Een kopie hiervan heb ik verstuurd aan: 

- verantwoordelijk Philips advocaat Dries Duynstee  
- verantwoordelijk Philips directeur Bert van Meurs  
- verantwoordelijk Vice-President van de Raad van State mr. J.P.H. Donner  
- verantwoordelijk officier van justitie mr. M Groothuizen, parket Den Bosch 
- verantwoordelijke gemeenteraadsleden van Sint-Oedenrode  
- verantwoordelijke gemeenteraadsleden van Nijmegen  
- de Belgische Federale regering, het land waar ik vanaf 22 april 2010 woon.  
- de Vlaamse Regering, het gedeelte van België waarin ik mijn hoofdverblijfplaats heb 
- alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven 
- media, pers, etc. in Nederland en België 

Met klem verzoek ik u (Ellen Pasman) om voor de door mij aan u betaalde € 27.000,- ervoor te zorgen 
dat een Philips bedrijfsarts mij weer voor 100% arbeidsgeschikt verklaard, en dat er door Philips vanaf 
25 oktober 2007 doorbetaling van salaris tijdens ziekte aan Philips safety manager A.M.L. van Rooij 
plaatsvindt, zodat mijn vrouw haar mede door u gestolen auto weer kan terughalen bij het Openbaar 
Ministerie.  

Met klem verzoek ik u om hierover niet langer meer te blijven zwijgen en mij hierop vandaag (20 maart 
2012) nog antwoord op te geven.   

Hoogachtend 
 
Philips Medical Systems Nederland B.V. 
Voor deze 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Safety manager  tel: +32 484749360  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////     

Ik verzoek u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud (inclusief de inhoud van de links en 
deeplinks) hier als herhaald en ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht.   

Om als behandelend officier van justitie niet nog meer medeplichtig te worden aan dit extreem zware 
misdrijf sommeer ik u ervoor te zorgen dat de door het Openbaar Ministerie (Jan van Dijk van het 
Justitieel incassobureau) gestolen Mitsubishi PAJERO JEEP van mijn vrouw Annelies van Rooij 
morgen op 21 maart 2012 onbeschadigd wordt terugbezorgd en mij dat op 21 maart 2012 per fax 
(0413-490385) en per e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com schriftelijk wordt bevestigd    
 
Tevens sommeer ik u om mij op 21 maart 2012 per fax en per e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
kenbaar te maken onder welk proces-verbaal nummer u deze strafaangifte in behandeling hebt 
genomen.       
 
In afwachting op uw beslissing op 21 maart 2012 op deze sommatie, verblijf ik,     
 
Hoogachtend 
Philips Medical Systems Nederland B.V. 
Voor deze 
 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Safety manager  tel: +32 484749360  
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