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Zitting 30 maart 2021



Reactie OM 24 oktober 2020



1.Opruien moet worden gezien als het aanzetten tot iets ongeoorloofds. Dit ongeoorloofde moet een naar Nederlands 
recht strafbaar feit zijn. Het is niet nodig dat het feit waartoe wordt aangezet ook daadwerkelijk wordt gepleegd.

2. Er moet sprake zijn van opzet. Dat kan voorwaardelijk opzet zijn: het bewust de aanmerkelijke kans aanvaarden dat 
wordt opgeruid tot het plegen van een strafbaar feit.

3. Vereist is verder dat de uitlating in het openbaar is gedaan. Dat wil zeggen onder zodanige omstandigheden en op 
een manier dat deze door het publiek gehoord (rechtbank: of gelezen, of gezien) kon worden (HR 22 mei 1939, NJ 
1939, 861).

4. De uitlating moet bovendien mondeling of bij geschrift of afbeelding zijn gedaan. Daaronder zijn begrepen 
tekstberichten op internet en social media.

⚫ de inhoud van de uiting

⚫ de context waarin de uiting heeft plaatsgevonden

⚫ de plaats waar de uiting wordt gedaan

⚫ de doelgroep waarop de uiting kennelijk was gericht

⚫ de kennelijke bedoeling van de uiting

https://www.uitspraken.nl/uitspraak/rechtbank-amsterdam/strafrecht/strafrecht-overig/eerste-aanleg-
meervoudig/ecli-nl-rbams-2018-3932



Openbare orde

• op een ordentelijk verloop van het maatschappelijk verkeer in de openbare ruimte

• In 2010 gaf de Nederlandse regering een uitleg van wat een verstoring van de openbare orde is. Het gaat vaak om 
strafbare feiten, variërend van overtredingen van de APV tot misdrijven zoals de vernieling van auto's of bushokjes. 
Daarnaast kan het ook gaan om gedragingen die op zichzelf niet als strafbaar feit zijn gekwalificeerd, maar onder
omstandigheden wel kunnen worden aangemerkt als 'orde verstorende gedragingen'. Het voorbeeld was 'intimiderend
groepsgedrag in de vorm van joelen, najouwen of bespugen van voorbijgangers'

• staatsrecht: fundamentele beginselen van de huidige maatschappelijke organisatie, waartoe publieke rust, orde en
veiligheid .

• Burgemeesters kunnen op grond van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet (lichte bevelsbevoegdheid) bij
vrees voor verstoring van de openbare orde aan iedere overtreder een gebiedsverbod opleggen van maximaal dertig
dagen, die niet aaneengesloten hoeven te zijn.



https://www.openbareorde.nl/wp-content/uploads//NJB30_Wetenschap-4.pdf



Bijvoorbeeld:

• indien de zaak te onbeduidend is of indien er onvoldoende bewijs is of indien de belangen van de 

verdachte en/of zijn gezin door een strafvervolging bovenmatig zouden worden geschaad; 

• het correctief daarop is beklag van een belanghebbende bij het gerechtshof, met het verzoek de 

vervolging te gelasten



Niet vervolgen aanvaller





Social media – Kaag



Social media – prikbus



Social media – Ericksen



Politieke motivatie





Splitsen vs niet splitsen



OM lekt naar 
derden







14 februari 2022



OM uitingen









Uiting Rechtbank







Politie – vergaarbak



Politie – surveillance



Politie surveillance



PV 22 oktober 2021 (vergaarbak)



NCTV







Bijzondere Opsporings Bevoegdheden (BOB)



Verkennend onderzoek



Voorwaarden BOB: toestemming college procureurs generaals







Nu.nl 16 maart 2022 
Twitter haalde in januari twee accounts van Willem Engel offline. Het netwerk heeft hem 
laten weten dat hij de regels heeft overtreden, zei de voorman van actiegroep Viruswaarheid 
toen tegen NU.nl. 

In januari besloot het OM tot het onderzoek nadat een collectieve aangifte tegen Engel was 

ingediend. De aangifte wegens opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, 

uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging was door ruim 22.000 mensen 

ondertekend. 

Een rechter besluit vrijdag of Engel langer blijft vastzitten. 

25 maart 2022



Nu.nl 18 maart 2022

Willem Engel, het boegbeeld van actiegroep Viruswaarheid, werd vorige maand aangehouden 
op verdenking van opruiing. Maar wat is opruiing precies? En is het moeilijk om daarvoor 
veroordeeld te worden? 

Willem Engel, het boegbeeld van actiegroep Viruswaarheid, is woensdag opgepakt wegens 

het verspreiden van opruiende berichten over corona. Vrijdag bleek dat hij nog minstens twee 
weken langer blijft vastzitten. Maar wat is opruiing precies? En is het moeilijk om daarvoor 

veroordeeld te worden? 

5 april 2022 



Nu.nl 30 maart 2022

Los van deze zaak stond Engel woensdagmiddag ook voor de politierechter in Den Haag voor 

het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in de hofstad op 10 oktober 
2020. De rechter besloot woensdag de zaak door te verwijzen naar de meervoudige kamer met 

drie rechters. Die behandelt de strafzaak tegen Engel op 13 juni. 

Het is niet bekend wanneer Engel moet voorkomen in deze zaak. Op 30 maart moet hij voor 
de politierechter in Den Haag verschijnen in een andere zaak. Hij staat daar terecht voor het 
negeren van een bevel van de politie en opruiing via een Facebook-livestream. 

5 april 2022



https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22002-13596%22]}



Vonnis Protestival

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:3696



https://www.amnesty.nl/encyclopedie/demonstratievrijheid



• Venice Commission

• Politie moet:
• Vreedzame demonstraties 

faciliteren
• Vreedzame demonstraties 

beschermen
• De-escalerend optreden
• Mag alleen worden ingezet 

voor wettige doeleinden
• Welzijn en gezondheid 

demonstranten beschermen
• Verantwoordelijkheid afleggen 

over haar optreden



HB demoverbod 21&28 juni 2020



Buiteninfectie

Asymptomatische infectie

Anderhalve meter regel

Mondmaskers



Gemeentewet



Van Zwieten?



WOB 15 juni 2020



Mededeling rechten verdachte



Niet vervolgen aanvaller 23 maart 2022



23 maart 2022 VOG



Afwijzing aangifte OM (23 maart 2022)



Demonstratieverbod



Vragen

Verzet tegen 
splitsen, dan weer 

wel splitsen?

Verandering van 
feit?

Wie gaf de 
opdracht?

Waarom buiten 
heterdaad?

Ontbreken 
aangiftes?

Ontbreken PV's?



Acties(NCTV-OM) tegen Willem

Arrestatie 10 
oktober 2020 Den 
Haag (nacht cel)

Gebiedsverbod 10 
dagen Den Haag

Aanklacht opruiing 
30 maart (en 23 
december) 2021

Arrestatie 19 
december 2020 

Hilversum 
(strafbeschikking)

Sabotage 
verkiezingen 

inc.stemfraude 1 feb 
t/m 17 mrt 2021

Blokkade ING 1 april 
2021 (3 Mnd) 

(inclusief zakelijk en 
prive)

GGD poging tot 
aangifte 5 augustus 

2021

Poging blokkade ING 
1 oktober 2021 

(bodem procedure)

Onderzoek OM 
stichting 'gedrag 

Willem' 26 okt 2021

Meer dan 400 
smadelijke artikelen 

en nieuws items

Censuur op social 
media

Zwijgplicht in media 
en talkshows

VOG voornemen 
afwijzing op basis 

van arrestatie

ANBI afwijzing op 
basis van arrestatie 

en OM civiel
3 weken voorarrest


