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Maarten Groothuizen 
gemeenteraadslid 

 
en  

Officier van Justitie  
Arrondissementsparket 

Den Bosch 

 

Politiek vluchteling Ad 

van Rooij eist van D66 

officier van justitie 

Maarten Groothuizen 

dat hij de bij mijn 

vrouw gestolen 

Mitsubishi PAJERO 

JEEP op uiterlijk 23 

maart 2012 heeft 

teruggegeven, zo niet 

dan zal tegen hem 

strafaangifte worden 

gedaan bij de federaal 

procureur des konings 

Johan Delmulle in 

België    

 
Verstuurd per fax 073-6202282 
 
Datum: 22 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 in Nederland (r.wiggers@minvenj.nl) 
(I.opstelten@minvenj.nl)  

 

Kopie aan:  
- Verantwoordelijk minister Annemie Turtelboom van 

Justitie in België (info@just.fgov.be)  
 

Kopie aan:  
- Federaal procureur des konings Johan Delmulle van 

België (federaal.parket@just.fgov.be)  
 
 

  

 
 
Ad van Rooij eist de door officier van justitie M. Groothuizen van zijn vrouw gestolen JEEP op 

uiterlijk 23 maart 2012 van hem terug. 
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Geachte behandelend officier van justitie mr. M. Groothuizen,  
 
Namens A.M.L. van Rooij (door toedoen van CDA-burgemeester P.M. Maas en CDA-Loco-
burgemeester H. van den Berk van Sint-Oedenrode vanaf 22 april 2010 noodgedwongen Belgisch 
inwoner om in Sint-Oedenrode niet te worden vermoord), J.E.M. van Rooij van Nunen en Camping en 
Pensionstal ‘Dommeldal’ (www.dommeldal.eu) bericht ik u als volgt: 
 
Lees in de volgende link (met deeplinks aan bewijzen) ons verzoekschrift d.d. 29 februari 2012 aan 
onder meer u persoonlijk als D66 raadslid van de gemeente Nijmegen.     
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-februari-2012-verzoek-tot-nemen-van-besluit-bw-nijmegen.pdf  
 
Van u als D66 raadslid van de gemeente Nijmegen heb ik daarop nog geen enkele reactie mogen 
ontvangen. Dit betekent dat u als officier van justitie, parket ’s-Hertogenbosch, deze extreem zware 
misdrijven met als dekmantelbedrijf Van Aarle Houtbedrijf B.V. (mijn buurman) afdekt.  U bent dan ook 
onmiskenbaar persoonlijk verantwoordelijk voor de vergiftiging van geheel Nederland en België met 
maar liefst tientallen miljoenen kilogrammen valselijk geëtiketteerde zeer giftige kankerverwekkende 
stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), zijnde hoogproblematisch gevaarlijk afval van 
met name Billiton/Shell,vanuit onder meer houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode 
(buurman van Ad van Rooij). Als gevolg daarvan zullen binnen nu en 10 jaar miljoenen mensen 
sterven aan kanker in Nederland en België. Daarvoor bent u persoonlijk verantwoordelijk omdat u als 
verantwoordelijk officier van justitie bij het parket ’s-Hertogenbosch daarnaar geen strafrechtelijk 
onderzoek doet.  
 
Deze door de officier van justitie M. Groothuizen afdekkende mens- en milieuvernietigende misdaad 
heeft voor lijsttrekker Ad van Rooij van DE GROENEN het volgende tot gevolg gehad;  
 
Philips Medical Systems Nederland B.V. heeft in samenspanning met de CDA (minister-President J.P. 
Balkenende, huidig vice-president Raad van State J.P.H. Donner, burgemeester P.M. Maas en loco-
burgemeester H. van Den Berk van Sint-Oedenrode), het UWV en mijn advocaat Ellen Pasman (de 
bekende Willem Oldmans advocaat) weten te bewerkstelligen: 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 24 september 2007 arbeidsongeschikt (geestesziek) is en dat voor 
de rest van zij leven blijft; 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 25 oktober 2007 geen salaris vanuit Philips krijgt doorbetaald 
tijdens ziekte; 

- dat A.M.L. van Rooij vanaf 25 oktober 2007 geen WIA-uitkering krijgt van het UWV;   
- dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 augustus 2008 geen inkomsten meer heeft vanuit zijn Ecologisch 

Kennis Centrum B.V.  
- dat A.M.L. van Rooij, door de vanaf 22 juli 2010 aangebrachte verzegeling op de kamers en 

douches bij camping en pensionstal “Dommeldal” in opdracht van CDA-burgemeester P.M. 
Maas van Sint-Oedenrode, vanaf 25 oktober 2007 nauwelijks nog inkomsten heeft en na 22 
juli 2010 helemaal niet meer.   

    
Burgemeester P.M. Maas (CDA) en Loco-burgemeester H. van Den Berk (CDA) hebben er tevens 
voor gezorgd dat ik (A.M.L. van Rooij) om politieke redenen naar België heb moeten vluchten om door 
toedoen van dezelfde burgemeester P.M. Maas (CDA) en Loco-burgemeester H. van Den Berk (CDA) 
niet te worden vermoord door mijn buurman Robert van den Biggelaar onder de dekmantel van een 
burenruzie. Burgemeester P.M. Maas (CDA) en Loco-burgemeester H. van Den Berk (CDA) hebben 
deze Robert van den Biggelaar op een indirecte wijze daarvoor een beloning van honderdduizenden 
euro’s gegeven. Het gevolg daarvan is dat A.M.L. van Rooij, zonder enig inkomen: 

- vanaf 22 april 2010 gescheiden van zijn vrouw en gezin in België moet wonen en leven wat 
per maand ten minste € 1300,-  kost. Hieraan ben ik door toedoen van burgemeester  P.M. 
Maas (CDA) en Loco-burgemeester H. van Den Berk (CDA) dan ook al zo’n € 30.000 kwijt 

- vanaf 22 april 2010 ontvang ik ook in België geen leefloon omdat huidig minister Joëlle 
Milquet van Binnenlandse Zaken (onder druk van de Nederlandse CDA?) mijn asielaanvraag 
na bijna twee jaar nog niet in behandeling heeft genomen; 

 
Met deze voorkennis en wetenschap hebben burgemeester P.M. Maas (CDA) en Loco-burgemeester 
H. van Den Berk (CDA) er tevens voor gezorgd: 
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- dat op alle eigendommen van Ad en van Annelies van Rooij en camping en pensionstal 
“Dommeldal”  meerdere meest corrupte executoriale beslagen liggen;   

- dat er totaal voor zo’n € 100.000 euro meest corrupte dwangsommen liggen vanuit met name 
dezelfde burgemeester P.M. Maas (CDA) en Loco-burgemeester H. van Den Berk (CDA); 

- dat het Openbaar Ministerie als gevolg van deze corruptie op 20 maart 2012 de Mitsubishi 
PAJERO JEEP van mijn vrouw heeft gestolen, zodat zij daarmee ook geen paarden meer kan 
vervoeren, wat de doodsteek is van onze paardenhouderij; 

 
Met deze voorkennis en wetenschap hebben burgemeester P.M. Maas (CDA) en Loco-burgemeester 
H. van Den Berk (CDA) aan hun heffingsambtenaar M.J.M. (Rini) van de Ven, die ook CDA-wethouder 
is in de Gemeente Maasdonk, opdracht gegeven om nog meer beslag te laten leggen op de 
eigendommen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen voor al het hierboven verkregen 
genot, waarvoor aan dezelfde burgemeester P.M. Maas (CDA) en Loco-burgemeester H. van Den 
Berk (CDA) van Sint-Oedenrode over 2011 maar liefst € 2.742, 56,-  WOZ-belasting moet worden 
betaald. Voor bewijs bekijk de volgende link: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/16-maart-2012-strafaangifte-gemeente-sint-oedenrode-woz.pdf  
 
Heffingsambtenaar M.J.M. (Rini) van de Ven, die ook CDA-wethouder is in de Gemeente Maasdonk, 
heeft deze aankondiging van executoriale beslaglegging laten uitgaan met de voorkennis en 
wetenschap dat wij tegen de WOZ-belastingen van de gemeente Sint-Oedenrode een beroep hebben 
lopen bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch en dat die onder procedurenummer 11 /1633 GGH V79 op 
11 mei 2012 om 10.45 uur wordt behandeld door rechter mr. H.M.H. de Koning. Heffingsambtenaar 
M.J.M. (Rini) van de Ven weet dan ook dat rechter mr. H.M.H. de Koning op grond van de hierboven 
door burgemeester P.M. Maas (CDA) en Loco-burgemeester H. van Den Berk (CDA) gecreëerde 
condities er geen gemeentelijke WOZ-belasting betaald zal behoeven te worden. Dit des te meer door 
toedoen van burgemeester P.M. Maas (CDA) en Loco-burgemeester H. van Den Berk (CDA) en het 
Openbaar Ministerie (Parket Den Bosch) met de hulp van de officier van justitie Maarten Groothuizen 
mijn grondeigendommen voor honderden duizenden euro’s zijn vergiftigd met valselijk geëtiketteerd 
arseenzuur afkomstig van hun dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle (mijn buurman).  
 
Juist daarom moest onder de hierboven door D66 raadslid Maarten Groothuizen gecreëerde 
omstandigheden in opdracht de officier van justitie Maarten Groothuizen door de hulpofficier van 
justitie Joris Verel (politie te Schijndel) op 20 maart 2012 de Mitsubishi PAJERO JEEP van mijn vrouw 
worden gestolen en moet a.s. vrijdag in opdracht van Heffingsambtenaar M.J.M. (Rini) van de Ven, die 
ook CDA-wethouder is in de Gemeente Maasdonk, de rest worden gestolen, waarna de totale 
uitverkoop van alle eigendommen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij  van Nunen voor een 
appel en een ei kan worden begonnen, om het vervolgens aan Gebr. van Aarle te schenken om 
daarop 12 houtimpregneerinstallatie’s te laten bouwen die Hickson Garantor Nederland B.V. te 
Nijmegen al in 1990 voor de Gebr. van Aarle had klaarliggen.  
 
U, zijnde officier van justitie Maarten Groothuizen, heeft op 20 maart 2012 de Mitsubishi PAJERO 
JEEP van mijn vrouw laten stelen door uw hulpofficier Joris Verel (politie te Schijndel) met de 
voorkennis en wetenschap dat tegen die misdaad op 27 februari 2012 (drie weken eerder) door mij bij 
u persoonlijk een strafaangifte is ingediend, waarvan u de link (met deelinks aan bewijzen) hieronder 
vindt bijgevoegd.    
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-februari-2012-strafaangifte-tegen-janssen-en-janssen-bij-m-
groothuizen.pdf   
 
U bent dan ook niet eenmaal maar tweemaal de dader van het onrechtmatig stelen van de Mitsubishi 
PAJERO JEEP van mijn vrouw.  
 
Op mijn gedane sommatie  in de volgende twee strafaangiften die u persoonlijk op 20 maart 2012 hebt 
ontvangen, heeft u heden op 22 maart 2012 wederom niet gereageerd;  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-maart-2012-strafaangifte-justitie-philips-etc.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-maart-2012-strafaangifte-tegen-mjm-van-de-ven-etc.pdf  
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U bent dan ook niet tweemaal maar driemaal de dader van het onrechtmatig stelen van de Mitsubishi 
PAJERO JEEP van mijn vrouw.  
 
Ik eis van u, zijnde officier van justitie M. Groothuizen, dat u op grond van bovengenoemde feitelijke 
inhoud de door u bij mijn vrouw gestolen Mitsubishi PAJERO JEEP vóór uiterlijk vrijdag 23 maart 
2012 onbeschadigd bij mijn vrouw heeft teruggebracht en aan bovengenoemde strafaangiften een 
proces-verbaal nummer hebt toegekend en per direct met het strafrechtelijk onderzoek wordt 
begonnen.   
 
In geval u (als dief) de gestolen Mitsubishi PAJERO JEEP Pajero niet op 23 maart 2012 bij mijn vrouw 
hebt teruggebracht en niet met het strafrechtelijk onderzoek bent begonnen dan zal direct daarna 
tegen u van al de hierboven door u gepleegde feitelijk bewezen misdrijven tegen mij, mijn vrouw en 
gezin strafaangifte worden gedaan bij de federaal procureur des konings Johan Delmulle in België.  
 
Een kopie hiervan hebben wij verstuurd aan: 

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

- Verantwoordelijk minister Annemie Turtelboom van Justitie in België (info@just.fgov.be)  
- Federaal procureur des konings Johan Delmulle van België (federaal.parket@just.fgov.be)  

 
In afwachting van uw beslissing op 22 maart 2012, verblijf ik; 
 
Hoogachtend 
 

 
 
Mede namens de politieke groepering De Groenen, Afdeling Sint-Oedenrode 
Voor deze A.M.L. van Rooij als gemachtigde 
’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode 
Website: https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ :     
E-mail: de.groenen.belgie@gmail.com  Tel: +32 484749360    
 
 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 22 maart 2012 14:14 
Onderwerp: Ad van Rooij eist de door officier van justitie M. Groothuizen van zijn vrouw gestolen 
JEEP op uiterlijk 23 maart 2012 van hem terug. 
Aan: ap-denbosch@om.nl, maartengroothuizen@d66nijmegen.nl 
Cc: Otto ter Haar <otto@degroenen.nl>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, bianca 
<bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>, z.roeling@tweedekamer.nl, info@gruene.de, 
johan.malcorps@groen.be, vera.dua@groen.be, r.wiggers@minvenj.nl, I.opstelten@minvenj.nl, 
info@just.fgov.be, federaal.parket@just.fgov.be 
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