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                                         PHILIPS  

  

Sommatie aan Robert Johannes Godefridus van de Pasch, als toegevoegd 
kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam ten kantore van Lambertus 
Henricus Dignus Maria van den Heuvel, gerechtsdeurwaarder te Nijmegen om 
onmiddellijk intrekking van zijn op 21 maart 2012 gedane falselijke executie 
exploot aan A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen 
  
Uw dossiernummer: 11201152, 11201153/RVP  
  
België 27 maart 2012  
  
Geachte heer R.J.G. van de Pasch  
  
Mede namens - 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., sommeer ik u om niet medeplichtig te worden aan een geldstelend misdrijf op de 
privé eigendommen van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen om onmiddellijke intrekking 
van uw executie exploot, zoals u dat onder dossiernummer: 11201152, 11201153/RVP, op 21 maart 
bij  A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen hebt neergelegd en wel op grond van de 
volgende feiten: .      
  
Eerste feit 
  
U had betreffend executie exploot moeten laten uitgaan naar mijn werkgever Philips Medical Systems 
Nederland B.V. , VEENPLUIS 4 -6 5684 PC BEST met als bestuurder Bert van Meurs omdat mijn 
werkgever aan mij nog een achterstallig salaris van 4,5 jaar moet betalen en om die reden de 
“wanbetaler” is.       
  
Tweede feit  
  
Tegen deze misdadige opdracht van directeur W.W.M. van de Donk van Janssen & Janssen c.s. 
gerechtsdeurwaarders aan Robert Johannes Godefridus van de Pasch, als toegevoegd kandidaat-
gerechtsdeurwaarder werkzaam ten kantore van Lambertus Henricus Dignus Maria van den Heuvel, 
gerechtsdeurwaarder te Nijmegen loopt vanaf 27 februari 2012 een strafrechtelijk onderzoek bij de 
officier van justitie mr. M. Groothuizen, arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch. Lopende dit 
strafrechtelijk onderzoek had u bij exploot op 21 maart 2012 nooit ececutorieel beslag mogen leggen 
op de volgende roerende zaken van A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen:  

-       motervoertuig, merk Mitsubishi, type Pajero, kleur grijs met kenteken 73-VR-XL 
-       2 donkere houten tafels 
-       11 donker houten stoelen 
-       1 bureau stoel 
-       1 bureau 
-       1 piano kleur zwart 
-       1 PC Merk Medion 
-       1 PC Merk Philips 
-       1 Donker houten kast 
-       3 zits bank met stoffen bekleding 
-       2 zits bank met stoffen bekleding 
-       1 fauteuil met stoffen bekleding 
-       1 grote papegaaienkooi met papagaai 
-       1 hometrainer kleur wit 
-       1 Televisie merk Philips 
-       1 Bosch wachmachine (nieuw) 
-       1 koelkast merk White Knigt 

http://www.philipshealthcarecyclists.nl/het-team/bert-van-meurs


 2 

en had u ook nooit de Mitsubishi Pajero van J.E.M. van Rooij van Nunen, die ten dienste staat van het 
agrarische bedrijf Camping en pensionstal ‘Dommeldal’, mogen meenemen als onderpand.  
  
Derde feit  
  
Burgemeester P.M. Maas (CDA) en Locoburgemeester H. van Den Berk (CDA) hebben er 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 Locoburgemeester 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 Locoburgemeester 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: 

-       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 Locoburgemeester H. van Den Berk (CDA) dan ook al zo’n € 30.000 kwijt. 

  
Om die reden ben ik vanaf 22 april 2010 Belg en is vanaf 1 maart 2011 een woning in een gemeente 
in België mijn hoofdverblijfplaats. Het kan nooit zo zijn dat een Belg, met zijn hoofdverblijfplaats in 
België, in Nederland een wanbetaler is voor wat betreft zijn ziektekostenverzekering.           
  
Vierde feit  
  
In uw op 21 maart 2012 betekende executie exploot heeft u de volgende valsheden in geschrift 
gepleegd: 
  
Eerste valsheid in geschrift:  
Het is gericht aan A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD Sint-Oedenrode. Dit is niet juist. Mijn 
hoofdverblijfplaats is in een huis, op een ander adres in een gemeente in België, waarop een 
rechtsgeldige huurovereenkomst rust en waar ik vanaf 1 januari 2011 om persoonlijke 
veiligheidsredenen onafgebroken woon.       
  
Tweede valsheid in geschrift:  
De geboortedatum van J.E.M. van Rooij van Nunen is geen 5 juli 1979, zoals in uw betekende exploot 
staat geschreven.     
  
Derde valsheid in geschrift:  
Op blz  2 van uw betekende exploot staat geschreven dat om verkoop te voorkomen op uiterlijk 
maandag  2 april 2012 een bedrag van € 2143,18 moet zijn overgemaakt. Verder in hetzelfde exploot 
schrijft u dat een bedrag van € 2185,65 moet worden voldaan en schrijft u ook nog over bedragen van 
€ 119,21 incl. B.T.W. en € 245,69 incl. B.T.W.  Daarmee is vanuit uw eigen exploot feitelijk bewezen 
dat u met al die verschillende bedragen een valselijk exploot hebt opgemaakt. Naar aanleiding 
daarvan heeft mijn vrouw hierover vandaag telefonisch contact gehad met een medewerkster van uw 
kantoor. Uw medewerkster kon er ook geen wijs uit, waarop mijn vrouw de volgende e-mail aan mij 
heeft gestuurd met een kopie aan u:  
  

Van: Camping & Pensionstal Dommeldal <a.vanrooij1@chello.nl> 
Datum: 27 maart 2012 11:03 
Onderwerp: janssen en janssen 
Aan: "ekc.avanrooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Cc: LargeAccounts@janssen-janssen.nl 
 
  
Hallo Ad, 
Vanmorgen om 10.40 heb ik gerechtsdeurwaarderskantoor Janssen en Janssen gebeld 
met de vraag hoeveel ik nu precies zou moeten betalen als ik dat zou willen. Ik heb 
verteld dat jij wel de nodige stappen aan het zetten bent omdat dit alles te maken heeft 
met overheidsterreur. Ik heb ook verteld hoe dit alles is ontstaan, omdat wij groot 
klokkenluiders zijn tegen het vergif wat overal ingestopt wordt en waar de mensen 
kanker van krijgen. En dat dit alles begonnen is met houtbedrijf Van Aarle die langs 
onze deur van zijn houtbedrijf een impregneerbedrijf mocht maken. Na het doorgeven 

http://www.dommeldal.eu/
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van het dossiernummer en de vraag wat ik nu precies moet betalen kon 
gerechtsdeurwaarderskantoor Janssen en Janssen geen antwoord geven. Ik word later 
teruggebeld door de behandelaar. Ik heb hun dit telefoonnummer doorgegeven, maar ik 
ben moeilijk bereikbaar op dit nummer. Kun jij hem vragen om te reageren per e-mail. Ik 
zal een kopie versturen aan gerechtsdeurwaarderskantoor Janssen en Janssen. 
  
Groetjes Annelies   

  
Om niet medeplichtig te worden aan een zwaar misdrijf, waarop vanaf 27 februari 2012 een 
strafrechtelijk onderzoek loopt bij de officier van justitie M. Groothuizen, parket Den Bosch, sommeer 
ik u, - zijnde Robert Johannes Godefridus van de Pasch, als toegevoegd kandidaat-
gerechtsdeurwaarder werkzaam ten kantore van Lambertus Henricus Dignus Maria van den Heuvel, 
gerechtsdeurwaarder te Nijmegen - , om uw op 21 maart 2012 betekende executie exploot met 
dossiernummer: 11201152, 11201153/RVP, vandaag op 27 maart 2012 in te trekken, de gestolen 
Mitsubishi Pajero onbeschadigd terug te brengen en ondergetekende dat vandaag nog schriftelijk te 
bevestigen anders zal tegen u persoonlijk strafaangifte worden gedaan in Nederland en in België met 

een kopie aan de verantwoordelijke ministers van Justitie in Nederland en België.       
  
In afwachting van uw beslissing op 27 maart 2012 verblijf ik,   
  
Philips Medical Systems Nederland B.V. 
Voor deze 
Ing. A.M.L. van Rooij 
  
Van: A.M.L. Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 27 maart 2012 13:51 
Onderwerp: Sommatie aan R.J.G. van de Pasch, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder, om 
op 27 maart 2012 zijn exploot aan A.M.L. van Rooij en zijn vrouw in te trekken. 
Aan: LargeAccounts@janssen-janssen.nl 
Cc:  
Fam van Rooij<a.vanrooij1@chello.nl>;Anton van Putten<anton37.putten@wxs.nl>;Redactie 

Argusoog<redactie@argusoog.org>;Raak A.A.G.M. 

van<r.vraak@tweedekamer.nl>;m.agema@tweedekamer.nl;Ad van 

Rooij<de.groenen.belgie@gmail.com>;Sociale Databank Nederland<sdn@planet.nl>;Dijk 

Bianca van<bianca.van.dijk.fitters@gmail.com>;bertmaathuis: 

gmail.com<bertmaathuis@gmail.com>;Gerard Beukeveld<gjj.beukeveld@inter.nl.net>;Bos 

Miep<miep@miepbos.nl>;Bovenkerk F.  (Frank)<F.Bovenkerk@uu.nl>;Heijmen 

Bas<bas.heijmen@groepzuid.nl>;Erik Verbeek<nocancerfoundation@gmail.com>;Zoete 

Cathelijne<czoete@home.nl>;Liberty Aart<aartliberty@me.com>;Kat 

Micha<drsmkat@yahoo.com>;De Groenen Info<degroenen@planet.nl>;Zuyd 

Dick<dzuyd@hotmail.com>;Dort Wieteke van<wieteke@wietekevandort.nl>;Universal 

Federation Ambassy<embassyofuniversalfederation@gmail.com>;Donk 

Eric<ericdonk@hotmail.com>;Een Vandaag 

Redactie<redactie@eenvandaag.nl>;frieda.brepoels@europarl.europa.eu;gerard 

kucharek<kucharek0@gmail.com>;gea groot<geagroott@yahoo.com>;Rijkers 

Henk<henk@katholieknieuwsblad.nl>;Niggebrugge 

Henk<henkn@hetechtenieuws.org>;Jonge Hans de<hansdejonge@xs4all.nl>;Compaan 

JH.<j.h.compaan@gmail.com>;Krol Henk<h.krol@gk.nl>;Veen 

Ine<ine.veen@quicknet.nl>;Jager Jikke<info@jikkejager.nl>;Spekman 

J.L.<h.spekman@tweedekamer.nl>;janny st<janny.st@gmail.com>Oldenkamp 

Johan<Johan@pateo.nl>;Vlaanderen Kabinet 

Schauvliege<kabinet.schauvliege@vlaanderen.be>;Bourgeois 

Kabinet<kabinet.bourgeois@vlaanderen.be>;Muyters 

Kabinet<kabinet.muyters@vlaanderen.be>;Lieten van Vlaanderen 

Kabinet<kabinet.lieten@vlaanderen.be>;Crevits 
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Kabinet<kabinet.crevits@vlaanderen.be>;Peeters 

Kabinet<kabinet.peeters@vlaanderen.be>;Ria Linsen<rialinsen@live.nl>;Muller 

Gretha<mullers@hotelzurems.de>;NVVk 

Veiligheidskunde<nvvk@veiligheidskunde.nl>;info@mooirooi.nl;Opgelicht 

TROS<opgelicht@tros.nl>;Teesink P.<p.teesink@hccnet.nl>;Schreuder 

Pierre<pierre.schreuder.sr@gmail.com>;Vereecke 

Peter<peter_vereecke@hotmail.com>;Panorama Redactie<panorama@sanoma-

uitgevers.nl>;Uden Ronald van<rhb@blaap.org>;Gerwen,  van 

Wil<w.gerwen@chello.nl>;peter 

verkuijlen<peterverkuijlen@hetnet.nl>;Zembla<zembla@vara.nl>;Zeevat (Argusoog) 

Arend<arend@argusoog.org>;Brinkman H.<h.brinkman@tweedekamer.nl>;Samsom 

D.M.<D.Samsom@tweedekamer.nl>;Algemeen Dagblad 

Nieuwsdienst<nieuwsdienst@ad.nl>;Telegraaf 

Nieuwsdienst<nieuwsdienst@telegraaf.nl>;Wegener 

Nieuwsredactie<nieuwsredactie@wegener.nl>;ANP 

Nieuwsdienst<nieuwsdienst@anp.nl>;Parool Nieuwsdienst<nieuwsdienst@parool.nl>;Humo 

Belgie redactie<redactie@humo.be>;GPD<redactie@gpd.nl>;redactie@nu.nl;Brabants 

Dagblad Redactie<redactie@brabantsdagblad.nl>;Volkskrant 

Redactie<redactie@volkskrant.nl>;Redactie SpitsNet<redactie@spitsnet.nl>;Trouw 

Redactie<redactie@trouw.nl>; 

  

(C) M.vr.gr. 

  

R.M. Brockhus 

Westkade 227 

1273 RJ Huizen 

E-mail: sdn@planet.nl 

Website: http://www.sdnl.nl 

Tel. 035-5268153 

Fax: 035-5244142 
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