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PHILIPS 
Strafaangifte bij de officier van justitie Maarten 

Groothuizen van het arrondissementsparket Den 
Bosch tegen directeur W.W.M. van de Donk van 

Janssen & Janssen c.s. Incasso & 
Gerechtsdeurwaarders e.a.  

 
 

 
 
 
 

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: 27 Februari 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:  

- Ingrid van Engelshoven, partij voorzitter D66 
(ingrid.vanengelshoven@denhaag.nl) 

 
Kopie aan:  
De D66-wethouders, fractievoorzitter en raadsleden van de gemeente 
Nijmegen:  

- Henk Beerten, wethouder (henkbeerten@d66nijmegen.nl)   
- Bert Jeene, wethouder (bertjeene@d66nijmegen.nl)  
- Rob Jetten, fractievoorzitter (robjetten@d66nijmegen.nl)  
- Maarten Groothuizen, vice-fractievoorzitter 

(maartengroothuizen@d66nijmegen.nl) 
- Tobias van Elferen, raadslid (tobiasvanelferen@d66nijmegen.nl) 
- Rachel Brouwer, raadslid (rachelbrouwer@d66nijmegen.nl) 
- Anne-Margreet van Putten, raadslid 

(annemargreetvanputten@d66nijmegen.nl)  

- Kristie Lamers, raadslid (kristielamers@d66nijmegen.nl) 
 
Kopie aan:  

- Verantwoordelijk minister Ivo Opstelten van Veiligheid en 
Justitie (r.wiggers@minvenj.nl)(I.opstelten@minvenj.nl)  
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Geachte officier van justitie mr. Maarten 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., doet 
hierbij strafaangifte tegen:  

- directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders 
vanwege het betekenen van een valselijk opgemaakt dwangbevel waarmee een duizenden 
euro’s stelend misdrijf bij Philips safety manager A.M.L. van Rooij is gepleegd vanuit een 
criminele organisatie in samenspanning met IAK Verzekeringen B.V. (IAK), het college voor 
zorgverzekeringen (CVZ) en het Centraal Justitieel Incassobureau (zie bijlage 1).  

- directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders 
vanwege het eerder op 28 januari 2010 met een valselijk betekend exploot in samenspanning 
met IAK Verzekeringen B.V. (IAK) stelen van € 10681,35 en € 209,91 bij Philips safety 
manager A.M.L. van Rooij  en excutolriale beslaglegging op alle onroerende zaken van A.M.L. 
van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen, waaronder camping en pensionstal ‘Dommeldal’  
(zie bijlage 2).   

 
Voor de feitelijke onderbouw van deze strafaangifte verwijst Philips Medical Systems Nederland B.V.   
U naar haar hieronder ingelaste persbericht met met links en deeplinks aan feitelijke onderbouw.   
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

        PHILIPS  
Persbericht  
 
20 februari 2012  
 
Janssen & Janssen c.s. steelt duizenden euro’s bij A.M.L. van Rooij  
   
Best, Nederland - 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., beschuldigt directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. Incasso & 
Gerechtsdeurwaarders van het plegen van een geld stelend misdrijf bij Philips safety manager A.M.L. 
van Rooij in samenspanning met het college voor zorgverzekeringen (CVZ) en het Centraal Justitieel 
Incassobureau  
 
Als bijlage vindt u bijgevoegd de brief d.d. 30 januari 2012 van directeur W.W.M. van de Donk van 
Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij. Met het betekenen 
van een valselijk opgemaakt dwangebevel probeert directeur W.W.M van de Donk onder de 
dekmantel van “wanbetaler” duizenden euro’s te stelen bij A.M.L. van Rooij, terwijl A.M.L. van Rooij 
in zijn geheel geen wanbetaler is.   
 
De wanbetaler is Bert van Meurs, bestuurder van Philips Medical Systems Nederland B.V.   
Voor wettelijke en feitelijke onderbouw lees de volgende link met deeplinks aan bewijzen.   
 
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/verzoek-aan-alle-nederlands-e-rechters  
 
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met mijn advocaat mr. E. Pasman  
Telefoon 020-5893929, Fax 020-5893920, Email info@pvbs-advocaten.nl    
 
Philips Medical Systems Nederland B.V. 
Voor deze 
Ing. A.M.L. van Rooij 
Safety manager  tel: +32 484749360  
     
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Voor de oorzaak van dit door directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. Incasso & 
Gerechtsdeurwaarders gepleegde geld stelende misdrijf bij Philips safety manager A.M.L. van Rooij 
vanuit een criminele organisatie in samenspanning met met IAK Verzekeringen B.V. (IAK), het college 
voor zorgverzekeringen (CVZ) en het Centraal Justitieel Incassobureau lees in de hieronder ingelaste 
link het verzoekschrift d.d. 23 februari 2012 van de politieke groepering De Groenen, afd. Sint-
Oedenrode, vanuit België aan behandelend officier van justitie mr. Maarten Groothuizen waarin is 
verzocht om een kopie van alle in dossiernummer: 840000-12 zittende stukken:   
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-februari-2012-brief-aan-officier-van-justitie-m-groothuizen.pdf  
 
Philips Medical Systems Nederland B.V. verzoekt u om kennis te nemen van de inhoud, waaronder de 
inhoud in links en deeplinks aan feitelijke en wettelijke onderbouw en die in deze strafaangifte als 
herhaald en ingelast te beschouwen.  
 
Gezien de zwaarte van dit misdrijf, dat directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. 
Incasso & Gerechtsdeurwaarders heeft uitgevoerd in opdracht van anonieme officier van justitie onder 
de dekmantel van het “Centraal Justitieel Incassobureau” richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek 
om aan slachtoffer Philips safety manager A.M.L. van Rooij per direkt door te geven de naam van de 
officier van justitie die deze geld stelende opdracht aan directeur W.W.M. van de Donk heeft verstrekt.   
 
Tevens verzoekt ondergetekende u om hem per kerend faxbericht (op fax nummer: 0413-490386) 
kenbaar te maken onder welk proces-verbaal nummer u deze strafaangifte in behandeling hebt 
genomen.       
 
In afwachting op uw zeer spoedige beslissing op deze strafaangifte p/a ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-
Oedenrode, verblijven wij;    
 
Hoogachtend 
 

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

- (bijlage 1) Brief d.d. 30 januari 2012 van directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & 
Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij (1blz.); 

- (bijlage 2) Het op 28 januari 2010 door gerechtsdeurwaarder W.W.M. van de Donk van 
Janssen & Janssen c.s. Incasso & Gerechtsdeurwaarders aan A.M.L. van Rooij betekende 
exploot (3 blz.); 
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