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ONDERWERPEN VANDAAG EN 
VOLGENDE WEEK

• Tweede aanhouding Willem op zondag 3 april 2022

• Artikel EVRM (Vrijheid van meningsuiting)

• De "strijd" tegen "desinformatie"

• Update stand van zaken tuchtklacht

• Artikel in Vrij Nederland over de landsadvocaat

• Besluit van 31 maart 2022, houdende inwerkingstelling van de artikelen 2c en 4 van 
de Wet verplaatsing bevolking: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-
133.html.

• Vleestaks

• Onteigening boeren

https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-133.html


AANHOUDING AFGELOPEN ZONDAG





AANHOUDING MET HAND OP 
VUURWAPEN

Artikel 7 Ambtsinstructie

“1. Het gebruik van een vuurwapen, niet zijnde een vuurwapen waarmee automatisch vuur of lange 
afstandsprecisievuur kan worden afgegeven, is slechts geoorloofd:

a. om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij 
een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd vuurwapen bij zich heeft en dit tegen personen zal 
gebruiken;

b. om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige 
vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken, en die wordt verdacht van of is 
veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf

1°.waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, en

2°.dat een ernstige aantasting vormt van de lichamelijke integriteit of de persoonlijke levenssfeer, of

3°.dat door zijn gevolg bedreigend voor de samenleving is of kan zijn. ”



IN DE BOEIEN SLAAN

Artikel 22 Ambtsinstructie

"1. De ambtenaar kan een persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, ten 
behoeve van het vervoer handboeien aanleggen.

2. De maatregel, bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden getroffen, indien de 
feiten of omstandigheden dit redelijkerwijs vereisen met het oog op gevaar voor 
ontvluchting, dan wel met het oog op gevaar voor de veiligheid of het leven van 
de persoon die rechtens van zijn vrijheid is beroofd, van de ambtenaar of van 
derden."



LEGITIMATIEPLICHT POLITIEAMBTENAAR

Artikel 2 Ambtsinstructie

"De ambtenaar legitimeert zich met het legitimatiebewijs dat aan hem is 
verstrekt:

(…)

b. bij optreden in uniform, op verzoek daartoe."



ARTIKEL 10 EVRM

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te 
koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder 
inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio-
omroep-, en bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van 
vergunningen.

2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan 
zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij 
de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk (proportioneel en 
subsidiair) zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare 
veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om 
de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de 
onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.



Interessante opinie in de Volkskrant d.d. 4 april 2022 van 
gerenommeerd advocaat Willem 
Jebbink: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-hernieuwde-
arrestatie-willem-engel-is-schending-vrijheid-van-
meningsuiting~bcfe25f3/.

Eerder was hij ook al kritisch ten aanzien van het excessieve 
politiegeweld tijdens demonstraties (opinie d.d. 25 januari 
2021): https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-grof-geweld-
tegen-anti-lockdownprotest-is-onze-rechtsstaat-onwaardig~bfb6d7ee/.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-hernieuwde-arrestatie-willem-engel-is-schending-vrijheid-van-meningsuiting~bcfe25f3/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-grof-geweld-tegen-anti-lockdownprotest-is-onze-rechtsstaat-onwaardig~bfb6d7ee/


DE STRIJD TEGEN DESINFORMATIE

28-02-2020



HET VERSCHIJNSEL VAN DE PREFERENTE 
WERKELIJKHEID

Majoor-generaal b.d. der mariniers Frank van Kappen bij WNL op 15 april 
2018: https://www.youtube.com/watch?v=plJS2fOVT4U

https://www.youtube.com/watch?v=plJS2fOVT4U


























TV-PROGRAMMA WIPEOUT









ZIE ONDER COGNITIEVE ASPECT, P. 28



DE TSEETSEEVLIEG NU OOK OP 
HET NOORDELIJK HALFROND

Tseetseevlieg is een algemene aanduiding voor een aantal vliegen uit het 
geslacht Glossina, die zich met bloed voeden. Ze komen voor in Afrika. Hun 
betekenis is vooral gelegen in hun rol als vector (overbrenger) van 
verschillende vormen van trypanosomiasis bij mensen en bij vee. Deze
parasieten veroorzaken bij de mens de gevreesde slaapziekte

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliegen_(dieren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glossina
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vector_(overbrenger_van_ziekten)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trypanosomiasis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slaapziekte


TUCHTKLACHT TEGEN 
LANDSADVOCAAT PELS RIJCKEN

• Op woensdag 9 maart 2022 is er een brief met 9 bijlagen verstuurd naar de Haagse 
Orde van Advocaten, de Deken en de Raad van Discipline.

• De geanonimiseerde versie van de brief is te vinden op de website van 
Viruswaarheid: https://viruswaarheid.nl/klacht_tegen_pels_rijcken/.

• Bekijk hier de uitzending van dinsdag 22 maart 2022 waarin de tuchtklacht nader wordt 
toegelicht met een praktische "leeswijzer": https://videowaarheid.nl/video/de-
tuchtklacht-tegen-de-landsadvocaat/.

https://viruswaarheid.nl/klacht_tegen_pels_rijcken/
https://videowaarheid.nl/video/de-tuchtklacht-tegen-de-landsadvocaat/


UPDATE STAND VAN ZAKEN

• TUCHTKLACHT TEGEN LANDSADVOCAAT PELS RIJCKEN

• Op donderdag 31 maart 2022 is namens de Deken van de Haagse Orde van 
Advocaten (mr. I. Aardboom Fuchs) een ontvangstbevestiging verstuurd naar Willem. 
Hierin staat dat er 12 klachtdossiers zijn geopend. De betreffende advocaten krijgen 
tot 21 april aanstaande om te reageren op de tuchtklacht.

• Op 2 april 2022 is er een zeer uitgebreid artikel verschenen in Vrij Nederland met de 
titel "Uiteindelijk is de landsadvocaat een commercieel bedrijf aan een financieel 
infuus van de Staat", welk artikel hierna uitvoerig besproken zal worden. Hierin komen 
veel van de dingen aan bod waar wij het twee weken geleden al over gehad hebben, 
maar het is prettig dat nu ook de reguliere media kritisch van zich laat horen.



Op 2 april 2022 is er een zeer uitgebreid artikel verschenen in Vrij 
Nederland met de titel "Uiteindelijk is de landsadvocaat een commercieel 
bedrijf aan een financieel infuus van de Staat": https://opvn.nl/landsadvocaat

https://opvn.nl/landsadvocaat






VOORBEELDEN VAN MISSTANDEN

• Miljoenen fraude

• Burgers worden vermalen in de juridische molen

• Willem Oltmans (uiteindelijk kreeg hij ruim 8 miljoen schadevergoeding)

• Kinderopvangtoeslag-schandaal

• Dutchbat-veteranen

• Stint (vervoersmiddel)

• Mariëndijk Intermediair (illegaal vertrouwelijke informatie over mensen verzamelen)

• Catshuisbrand

• Defensie-klokkenluider Fred Spijkers (leugen over ondeugdelijke landmijnen)

• En wat te denken van alle Viruswaarheid-zaken?



PROBLEMEN

• De overheid heeft een hele batterij aan juristen.

• De overheid kan niet failliet gaan.

• De overheid heeft oneindig veel tijd en geld.

• De overheid huurt de duurste advocaten in om TEGEN haar eigen burgers te 
procederen.

• Enorme financiële belangenverstrengeling...

• Pels Rijcken heeft in 2020 maar liefst 33 miljoen euro aan de Rijksoverheid 
gedeclareerd: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nog-nooit-gaf-het-rijk-zo-
veel-miljoenen-uit-aan-juridisch-advies-staat-zorgt-goed-voor-eigen-belangen/

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nog-nooit-gaf-het-rijk-zo-veel-miljoenen-uit-aan-juridisch-advies-staat-zorgt-goed-voor-eigen-belangen/


ROL LANDSADVOCAAT

• Saillant detail: het Financieele Dagblad wist te melden dat de sjoemelnotaris 
verschillende bewindspersonen - zoals Grapperhaus, Wopke Hoekstra (toen 
Financiën) en Sigrid Kaag (toen Buitenlandse Zaken) - hielp hun zakelijke 
belangen op afstand te zetten.

• Daarnaast wordt er regelmatig opzettelijk informatie achter gehouden door de 
client.

• Hier zijn wij uitdrukkelijk op ingegaan…



EXTRA BRONNEN OVER PELS RIJCKEN

• De Haagse Orde van Advocaten oordeelde dat het controlesysteem binnen het 
kantoor onvoldoende functioneerde: https://www.advocatie.nl/nieuws/haagse-
deken-geen-betrokkenheid-pels-rijcken-advocaten-bij-fraude-notaris-oranje/

• Het College van Toezicht Advocatuur maakte enkele weken geleden (november 
2021) gehakt van dit nog veel te milde regionale onderzoek. Het was onvolledig en 
niet onafhankelijk; aangezien de Deken die het onderzoek uitvoerde zelf in het 
verleden enkele jaren werkzaam was geweest als partner bij Pels 
Rijcken: https://www.collegevantoezichtnova.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-
02-06-Evaluatie-van-de-werking-van-het-dekentoezicht-op-Pels-Rijcken.pdf

• Pels Rijcken heeft in 2020 maar liefst 33 miljoen euro gedeclareerd aan de 
Staat: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nog-nooit-gaf-het-rijk-zo-veel-miljoenen-
uit-aan-juridisch-advies-staat-zorgt-goed-voor-eigen-belangen/

https://www.advocatie.nl/nieuws/haagse-deken-geen-betrokkenheid-pels-rijcken-advocaten-bij-fraude-notaris-oranje/
https://www.collegevantoezichtnova.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-06-Evaluatie-van-de-werking-van-het-dekentoezicht-op-Pels-Rijcken.pdf
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nog-nooit-gaf-het-rijk-zo-veel-miljoenen-uit-aan-juridisch-advies-staat-zorgt-goed-voor-eigen-belangen/


CONFLICTERENDE BELANGEN?

• Wie controleert de landsadvocaat eigenlijk?

• Ontstaansgeschiedenis? Geen kwestie van verdienste, maar afkomst.

• Geen Europese aanbesteding; dat is ook vreemd...

• Pieter Omtzigt heeft ook nog op een ongemakkelijk feit gewezen: 3 oud 
landsadvocaten zijn terechtgekomen bij de Afdeling Advisering van de Raad van 
State en 2 bij de Rechtsprekende Afdeling van de RvS.



AFHANKELIJKHEID VAN DE OVERHEID

• Pels Rijcken is veel te afhankelijk van de overheid.

• In de Advocatenwet is vastgelegd door welke kernwaarden advocaten zich 
moeten laten leiden.

• Die hebben wij reeds twee weken geleden besproken en zal hieronder worden 
aangehecht.

• Wat mag de advocaat niet? -> stukje voorlezen

• Weigeren ze wel eens een zaak? Zelden. Dat is vreemd.



HAKEN EN OGEN

• VVD'er Ellian: "De client is hier de Staat der Nederlanden. Dat is de 
belastingbetaler. Dat is het algemeen belang. Dan vind ik ook dat je van een 
advocatenkantoor meer verantwoordelijkheid mag verwachten, dat men verder kijkt 
dan de juridische realiteit en het algemeen belang voorop durft te zetten."



PROCEDEREN IN PLAATS VAN SCHIKKEN

• Er wordt veel te veel getreuzeld omdat de overheid daar vaak belang bij heeft.

• Uiteindelijk worden de schadevergoedingen daardoor hoger, hetgeen 
ongunstig is voor de belastingbetaler.

• Tuchtklacht Stibbe



CONCLUSIE

• Het commerciële bedrijf hangt aan het financiële infuus van de 
Staat en daarmee is het zeer de vraag of het ook naar het 
algemeen belang kijkt, ofwel naar de burger die klem komt te 
zitten. Bovendien lopen de rollen (adviseren en procederen) 
geregeld door elkaar. Alle plechtige rapporten, commissies en 
debatten over de 'bestuurscultuur' ten spijt, zal er weinig 
veranderen zo lang het zelfs een uitdaging is om de doodsimpele 
vraag 'wat is de rol van de landsadvocaat?' te beantwoorden.



TUCHTKLACHT TEGEN LANDSADVOCAAT 
PELS RIJCKEN 1

• OPBOUW BRIEF (51 PAGINA’S MET 100 VOETNOTEN) -> 

• BEGELEIDEND SCHRIJVEN (p. 1-3)

• HOOFDSTUK 1: Inleiding (p. 4-27)

• HOOFDSTUK 2: Invulling wettelijke betamelijkheidsnorm en andere relevante bepalingen (p. 28-31)

• HOOFDSTUK 3: Concrete toepassing van de geschonden gedragsregels (beroepsplichten, onnodig 
grievend gedrag en onjuiste informatie) (p. 32-50)

• HOOFDSTUK 4: Conclusie (p. 51)



TUCHTKLACHT HOOFDSTUKINDELING



TUCHTKLACHT TEGEN 
LANDSADVOCAAT PELS RIJCKEN

• 1.9 Grove mensenrechtenschendingen

• 1.10 Rol landsadvocaat

• Wat is eigenlijk de taak van de landsadvocaat?

• Transcripties van een aantal zittingen is online te vinden

• Verschillende fouten van de landadvocaat worden in deze paragraaf besproken

• 1.11 Reputatie landsadvocaat -> zeer dubieus -> 41 krantenartikelen + Tuchtklacht door 
advocatenkantoor Stibbe tegen Pels Rijcken d.d. 14 januari 2022 + NPO “Op zijn Kop”

• 1.12 Tuchtrechtelijk laakbaar



TUCHTKLACHT TEGEN 
LANDSADVOCAAT PELS RIJCKEN 11

• 1.13 Détournement de pouvoir (Misbruik van bevoegdheden)

• Een belangrijke vraag die de landsadvocaten zichzelf zouden moeten stellen, is de vraag wie exact ‘de cliënt’ 
is? Is dat de beleidsmaker of is dat het Nederlandse volk? Op het moment dat een burger in conflict komt 
met een overheidsorgaan, dan is het zaak dat de Staat een volstrekt neutrale positie inneemt. De 
(lands)advocaat dient dat te controleren, waarbij hij uiteraard wel partijdig mag zijn, mits er sprake is van 
gerechtvaardigde belangen van de Staat. Op het moment dat evident is dat er sprake is van ‘détournement
de pouvoir’ (vgl. artt. 3:3 AWB alsmede 3:12 jo. 3:13 jo. 3:14 jo. 3:15 BW en eventueel 6:162 BW), dient de 
advocaat zich af te vragen of hij een dergelijke zaak wel naar eer en geweten op zich kan nemen. Zowel de 
Staat als de advocaat dient zorgvuldig te handelen en de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af 
te wegen belangen te vergaren (vgl. art. 3:2 jo. 3:3 jo. 3:4 AWB).

• Viruswaarheid stelt zich op het standpunt dat Pels Rijcken gezien mag worden als een verlengstuk van de 
overheid, gezien de langdurige handelsrelatie tussen beide partijen. Pels Rijcken is volgens het Financieel 
Dagblad immers voor meer dan de helft van zijn omzet afhankelijk van de overheid.

• Zie: https://fd.nl/economie-politiek/1103236/staat-goed-voor-helft-omzet-advocatenkantoor-pels-rijcken-
qoi1aahJEj2L & https://fd.nl/ondernemen/1278557/advocaat-van-de-staat-ben-je-niet-zonder-er-een-prijs-
voor-te-betalen-qoi1aahJEj2L.

https://fd.nl/economie-politiek/1103236/staat-goed-voor-helft-omzet-advocatenkantoor-pels-rijcken-qoi1aahJEj2L
https://fd.nl/ondernemen/1278557/advocaat-van-de-staat-ben-je-niet-zonder-er-een-prijs-voor-te-betalen-qoi1aahJEj2L


TUCHTKLACHT TEGEN 
LANDSADVOCAAT PELS RIJCKEN 12

• 1.14 Gemeenschapsgeld dus grotere zorgplicht

• Het honorarium van de landsadvocaat wordt betaald met gemeenschapsgeld 
(dat is dus de belastingbetaler!) waardoor Pels Rijcken extra zorgvuldig zou 
moeten zijn in de uitoefening van haar werkzaamheden omdat het om ons geld 
gaat. 



TUCHTKLACHT TEGEN 
LANDSADVOCAAT PELS RIJCKEN 13

• Hoofdstuk 2

• 2.1 Advocatenwet

• Artikel 10a lid 1 Advocatenwet luidt:

In het belang van een goede rechtsbedeling draagt de advocaat zorg voor de 
rechtsbescherming van zijn cliënt. Daartoe is de advocaat bij de uitoefening van zijn beroep:

• onafhankelijk ten opzichte van zijn cliënt, derden en de zaken waarin hij als zodanig optreedt;

• partijdig bij de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van zijn cliënt;

• deskundig en kan hij beschikken over voldoende kennis en vaardigheden;

• integer en onthoudt hij zich van enig handelen of nalaten dat een behoorlijke advocaat niet 
betaamt;

• vertrouwenspersoon en neemt hij geheimhouding in acht binnen de door de wet en het recht gestelde 
grenzen.



TUCHTKLACHT TEGEN 
LANDSADVOCAAT PELS RIJCKEN 14

• 2.2 Verordening op de advocatuur (Voda)

• 2.3 Advocateneed

Op grond van artikel 3 lid 2 Advocatenwet leggen advocaten de 
navolgende eed of belofte af: “Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de 
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke 
autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in 
gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn”.

• 2.4 Gedragsregels



TUCHTKLACHT TEGEN 
LANDSADVOCAAT PELS RIJCKEN 15

• Regel 1 Beroepsplichten

• Gelet op zijn bijzondere positie in het rechtsbestel is de advocaat gehouden tot betamelijke beroepsuitoefening.

• Deze plicht geldt jegens zijn cliënt, de overige betrokkenen bij de rechtspleging en zijn beroepsgroep en vindt haar grondslag in het belang van 
een goede rechtsbedeling.

• De advocaat laat zich in al zijn handelen leiden door de kernwaarden van zijn beroep en neemt in acht de voor hem geschreven wettelijke 
bepalingen en verordeningen, de inhoud van zijn eed of belofte en de verplichtingen die voortvloeien uit de opdrachtrelatie met zijn cliënt.

• De advocaat dient zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur, noch zijn eigen beroepsuitoefening wordt geschaad.

•

• Regel 7 Geen ongepaste uitlatingen

• De advocaat dient zich niet onnodig grievend uit te laten.

•

• Regel 8 Geen onjuiste informatie

• De advocaat dient zich zowel in als buiten rechte te onthouden van het verstrekken van feitelijke informatie waarvan hij weet, althans 
behoort te weten, dat die onjuist is.



TUCHTKLACHT TEGEN 
LANDSADVOCAAT PELS RIJCKEN 16

• Hoofdstuk 3 Concrete toepassing van de geschonden gedragsregels

• 3.1 Beroepsplichten

• 3.2 Onnodig grievend 

• 3.3 Onjuiste informatie

• Hoofdstuk 4 Conclusie 



DE VRIJE MENS ACADEMIE
WWW.DEVRIJEMENSACADEMIE.NL

http://www.devrijemensacademie.nl/


HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN

• Vrijdagmiddag 8 april 2022 basiscursus Grond- en Mensenrechten (13-17 uur) (Schiphol-Rijk) 
+ herhaling op vrijdagmiddag 29 april 2022 (mits er voldoende aanmeldingen zijn).

• Kleinschalig onderwijs met ruime aandacht voor de deelnemers.

• Deze cursus is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het recht.

• Voor de mensen met een kleine beurs of voor de late aanmelders heb ik altijd een paar 
(verouderde) reserve bundels over die ik meeneem, dus als je niet op tijd aan boeken kunt 
komen of het écht niet kunt betalen, dan is dat geen probleem. Dan kun je ze na afloop alsnog 
bestellen.

• Het doel van de cursus is om je eigen juridische weerbaarheid te vergroten.

• Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: MLGprive@protonmail.com. Vergeet s.v.p. niet 
om je telefoonnummer erbij te zetten.



PROGRAMMA - 8 APRIL 2022 
SCHIPHOL-RIJK

• 13.00-15.00 uur uitleg wettenbundels (2 boeken, bestaande uit 13 delen)

• 15.00-15.30 uur pauze inclusief koffie/thee/versnapering

• 15.30-17.00 uur uitleg deel 13 waarin 36 internationale verdragen zitten, 
waarvan we er een stuk of 7 met elkaar zullen doornemen, waaronder (zie 
volgende slide)

• Meer info: http://devrijemensacademie.nl/

http://devrijemensacademie.nl/


INHOUD CURSUS

• * Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK)

• * Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)

• * Internationaal Verdrag voor de Burgerlijke en Politieke Rechten (BUPO)

• * Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM)

• * Handvest van de Europese Unie (EU-Handvest; de Europese Grondwet)

• * Statuut van Rome inzake het Internationale Strafhof

(en uiteraard ook de Nederlandse Grondwet)


