
OM ontvankelijkheid

• Politieke motivatie

• Misbruik bevoegdheden

• Vervalsing bewijs materiaal

• Obstructie, achterhouden bewijs

• Lekken naar pers

• Onderzoeksinformatie delen met derden

• Laster en smaad 



Politieke motivatie

• Zie aanklacht DH zaak

• Zie aanvraag RC ernstige misdrijven en kans op herhaling

• Een signaal afgeven wat de grenzen zijn

• Arrestatie op weg naar demonstratie

• Arrestatie voor stembureau

• Eiswijziging





Politieke motivatie Parketnummer 09/263638-20



Aantijging geweld 21 juni 2020 
Parket nummer 09/263638-20



PV raadkamer 29 maart 2022



Voorwaarden



Persoon of stichting

⚫ Civiel onderzoek naar stichting door functioneel parket naar stichting

– Vragen gericht op achterhalen medewerkers/partners/vrijwilligers

⚫ Verandering eis naar 'tezamen en in vereniging'

⚫ Tappen algemeen nummer VirusWaarheid, 126n&126m voor 06.....383  

⚫ Overtreden voorwaarden door VirusWaarheid niet door Willem Engel

– De voorwaardeovertreding 1 april is over een plaatsing door VW account



23 maart 2022; coordinatie

⚫ 23 maart 2022 – VOG afwijzing

⚫ 23 maart 2022 – Demo-zaak over 21&28 juni '20; vonnis op 23 maart ipv 20 april

⚫ 23 maart 2022 – Artikel 12 afwijzing aangaande OM aangifte

⚫ 23 maart 2022 – Schikkingsvoorstel aanvaller 4 okt 2020

⚫ 25 maart 2022 – DPG media retro actief verandering meerdere artikelen

⚫ Wie coordineerde dit? Verschillende nieuws artikelen zijn gewijzigd

⚫ Wie coordineert het na dato herschrijven van nieuwsberichten en afschermen van het 

origineel? met name nu.nl 16 maart artikel gewijzigd op 25 maart, origineel is 

afgeschermd

samenzweringen



Rechtbank 23 maart '22

Zitting 9 maart 2020 

Remkes, Musscher, Alkema, Zwinkels opgeroepen

Vonnis stond voor 20 april



Gerechtshof (Art 12, afwijzing 23 maart '22)



OM (Niet vervolgen aanvaller) 23 maart 2022



Justis (VOG) - 23 maart 2022









DPG (nu.nl 16 mrt 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. 

16 maart

25 maart





















Misbruik bevoegdheden

Arrestatie met BOB bevoegdheden

Arrestatie buiten heterdaad

Geen legitimering van agenten

Aanleggen boeien zonder reden.

Opportuniteitsbeginsel geschonden



PL1700-2022005823-10-12-15



PL1700-2022005823-10-12-15







1 juli 2022        – 3 april 2022



Vervalsing bewijs materiaal

⚫Fabricage infectie tweet

⚫Knippen 21 juni 2020 

post

⚫Knippen en verkeerde 

datum 28 juni post



- '‘Weet iemand nog een adresje waar ik mijn boosterinfectie kan halen. 

Het is je plicht, nu vast staat dat de prikjes compleet mislukt zijn te zorgen 

voor zoveel mogelijk infecties. Bij het jongere segment (onder de 70) 

zonder gezondheidsklachten. Dat is naastenliefde.”



21 juni 2020 deel 2
“Zoals je hebt gehoord heeft de burgemeester Remkes van Den Haag 

onze

demonstratie van Liefde verboden. Vanzelfsprekend kunnen wij je niet

tegenhouden om, zoals je dat van plan was, gewoon naar het Malieveld in

Den Haag te komen! Als je komt, kom dan in liefde...”



28 juni 2020
- “De rechter heeft Viruswaanzin verboden om de demonstratie te organiseren. Wij, op 

persoonlijke titel, zijn zondag op het Malieveld. Ik nodig iedereen uit te komen. Het is ons 

recht om te demonstreren. Dit mogen wij doen. Daar kan niemand ons bij tegenhouden en 

we hebben heel veel organisaties achter ons."

- “Dit is ons land en het is afgelopen. Het is afgelopen met deze onzin. Wij gaan 

demonstreren zondag op het Malieveld. Niet namens Viruswaanzin, wel in de geest van 

Viruswaanzin, dus ik hoop dat jullie allemaal mee komen. In liefde en geduld. Natuurlijk non 

violent en non cooperation.”



PL1500-2020179665-1 opmaak: donderdag 7 juli 2022 om 09:09 uur

Toelichting bij zelfstandige actie 07/07 Onderstaand journaal is als bron gebruikt in 

het onderzoek Kodiak, zaak contra W. Engel (eenheid Rtdm districtsrecherche 

Rijnmond-Noord), gezien mutatie niet was gegenereerd in een formulier dit alsnog 

gedaan. 

PL0100-2020265763-1 opmaak: donderdag 7 juli 2022 om 09:35 uur

07/07 Deze registratie is mede als bron gebruikt in het onderzoek Kodiak, zaak contra 

W. Engel (eenheid Rotterdam, DR Rijnmond-Noord). Gezien de mutatie niet was 

gegenereerd dit alsnog gedaan teneinde deze aan het OM te doen toekomen. 

PL1700-2021361626-1 opmaak: donderdag 7 juli 2022 om 10:18 uur

-- Koopgoot schietincident --

Later aangemaakte stukken



Obstructie, achterhouden bewijs

Onthouden toegang advocaat tot dossier

Achterhouden PL nummers

Achterhouden BOB

Achterhouden video's



Toegang hersteld op 10 nov 2022



BOB dossier

Waar is 126gg (verkennend onderzoek gestart op 10 januari) 

Waar is 126G van 30 maart t/m 5 april  observatie  – 7 april afgemeld (PL1700-2022095963)



PL1700-2022005823-5





Onbrekende stukken
⚫ PL1700-2022005823 volgnummers 4,7,8,11,14,16,17,23,24,25 

– de huidige zaak

⚫ PL1700-2022095963 

– observatie van 30 maart – 5 april, melding 7 april

⚫ PL1700-2022075765 

– melding 12 maart 2022 gesprek met agent in Rotterdam

⚫ PL1700-2022099339 

– arrestatie op weg naar demonstratie Nijmegen 3 april 2022

⚫ PL1500-2021227070 volgnummer  -4 en wellicht >8

– aangifte prikbus

⚫ PL1700-2020324366 van mijn aanvaller, 10/248119-20

⚫ Video materiaal Bruls





Lekken naar pers & Onderzoeksinformatie
delen met derden

met nu.nl

via twitter

via persvoorlichter

met Justis

met Dikkeboom



Norbert Dikkeboom





OM uitingen



Laster en smaad 

Brandstichting

Eis voorarrest en eind eis



https://www.ad.nl/binnenland/om-eist-werkstraf-en-voorwaardelijke-celstraf-tegen-

willem-engel-zijn-beroep-op-geduld-en-liefde-is-ongeloofwaardig~aff06803/



Rechtbank Rdam publicatie



4. Antioverheidsextremisme

Pagina 31: 

“Medio maart 2022 werd de 

voorman van Viruswaarheid 

gearresteerd op verdenking van 

opruiing op zijn online kanalen, die 

onder meer gericht waren tegen 

GGD-medewerkers, en later weer 

vrijgelaten. Hij blijft verdachte in de 

zaak.”

https://www.nctv.nl/documenten/pu

blicaties/2022/04/21/dreigingsbeeld

-terrorisme-nederland-56



26/12/2021 00:00:00 - https://www.cronica.com.mx/amp/mundo/movimiento-antivacuna-villanoano-2021.html

13/03/2022 00:00:00 - https://www.telegraaf.nl/watuzegt/554222764/poetin-is-gebaat-bij-westerswoke-gedrag

18/03/2022 00:00:00 - https://www.expatica.com/nl/general/dutch-anti-covid-activist-remains-incustody-185882/

19/03/2022 00:00:00 - https://www.dw.com/en/covid-digest-german-parliament-votes-to-lift-restrictions/a-61183996

24/03/2022 00:00:00 - https://www.extremnews.com/meinungen-kommentare/f2c5188edd00d9e

03/04/2022 00:00:00 - https://lacapitale.sudinfo.be/931874/article/2022-04-03/le-militantneerlandais-anti-covid-willem-

engel-nouveau-interpelle

05/04/2022 00:00:00 - https://nltimes.nl/2022/04/05/covid-skeptic-willem-engel-released-jail-canreturn-social-media

05/04/2022 00:00:00 - https://www.dutchnews.nl/news/2022/04/willem-engel-released-from-jailsocial-media-ban-is-

torn-up/

06/20/2022 00:00:00 – https://nltimes.nl/2022/06/20/covid-skeptic-getting-fair-trial-lawyer-says

06/20/2022 00:00:00 – https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220620_93406735

Wwft vermelding

https://www.cronica.com.mx/amp/mundo/movimiento-antivacuna-villanoano-2021.html
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/554222764/poetin-is-gebaat-bij-westerswoke-gedrag
https://www.expatica.com/nl/general/dutch-anti-covid-activist-remains-incustody-185882/
https://www.dw.com/en/covid-digest-german-parliament-votes-to-lift-restrictions/a-61183996
https://www.extremnews.com/meinungen-kommentare/f2c5188edd00d9e
https://lacapitale.sudinfo.be/931874/article/2022-04-03/le-militantneerlandais-anti-covid-willem-engel-nouveau-interpelle
https://nltimes.nl/2022/04/05/covid-skeptic-willem-engel-released-jail-canreturn-social-media
https://www.dutchnews.nl/news/2022/04/willem-engel-released-from-jailsocial-media-ban-is-torn-up/
https://nltimes.nl/2022/06/20/covid-skeptic-getting-fair-trial-lawyer-says
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220620_93406735


“Verder zagen wij, verbalisanten, dat er gepoogd was de camera van de intercom te 

verbranden. Daar zagen wij duidelijke sporen van brandstichting. Het betrof een 

gesmolten glasplaatje van de camera. Hij functioneert nog wel, echter is het beeld 

vertroebeld. De schade viel opzich wel mee, alleen wat brandvlekken op het metaal 

van de intercom, en het glaasje van de intercom is voor ongeveer driekwart 

gesmolten. Het is vooral het veiligheid gevoel van Burgemeester Bruls wat aangetast 

is.” 

Bruls: “Vanuit mijn functie, hierboven genoemd, heb ik wel eens onmin met 

individuen, groepen of instanties. “

Camerabeelden worden veilig gesteld. TO DO: Via agora een officiële aanvraag 

doen voor de beelden. Tijdstip pakken van 1.15 uur tot 1.50 uur. 

Bruls – PL0600-2021452868-1 













M.G. (Marieke) Vreugdenhil  Officier van justitie in Rotterdam (LP)

Het Landelijk Parket bestrijdt (inter)nationaal georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. 

Denk aan mensenhandel, terrorisme, drugshandel, witwassen van misdaadgeld, 

internationale (oorlogs)misdrijven, kinderporno en kindersekstoerisme en cybercrime.









OM misbruik bevoegheden

⚫ Waarom werd er geen actie ondernomen op mijn brief over 

Vreugdenhil?

⚫ Waarom kreeg ik 14 feb 2022 een brief met mededeling dat er geen 

aangiftes in behandeling worden genomen?

⚫ Waarom advies voor politie om niet te identificeren tijdens aanhouding?

⚫ Waarom beoordeelde het OM het eigen advies hiervoor?

⚫ Waarom 14 dagen en 90 dagen gevraagd op 18 maart?

⚫ Waarom aanhouden terwijl de voorwaarden niet waren overtreden?

⚫ Waarom lekte het OM info naar de pers?

⚫ Waarom pleegde het OM smaad en laster?

onderzoeksvragen



⚫ 23 maart 2022 samenzwering

⚫ Waarom werd mijn VOG afgewezen op 23 maart?

⚫ Waarom werd een concept dagvaarding gedeeld met justis?

⚫ Waarom vroeg de minister om geheimnouding?

⚫ Waarom is er een reden verzonnen van het lopend onderzoek, dagvaarding 

was al uitgebracht.

⚫ Waarom werd het vonnis in de bodemprocedure naar voren gehaald van 20 

april naar 23 maart? Was er contact met de rechter?

⚫ Waarom werd op 23 maart een schikking aan geboden aan mijn aanvaller?

⚫ Waarom werd op 23 maart een sepo geschreven aangaande mijn aangifte 

tegen het OM

onderzoeksvragen



onderzoeksvragen

BOB vragen

Waarom arrestatie moest buiten zicht media?

Waarom arrestatie voor 17 maart 2022?

Waarom geen arrestatie op 12 maart? Of 13 maart?

Waarom de BOB gebruiken voor arrestatie?

Waarom een observatie instellen van 30 maart tot 5 april?

Waarom is die niet toegevoegd?

Ontbreken materiaal dossier

Waarom ontbreken er nog veel PL (volg)nummers?

Waarom is er een filmpje over 28 juni 2020 toegevoegd? (staat nergens in de 

aangiften)

Waarom is er op 28 juni 2020 een noodbevel uitgevaardigd? (ivm art 184)

Waarom is het bewijs materiaal bewerkt/veranderd?

Waarom werden stukken aangemaakt na de zitting 7 juli en 19 aug 2022



Motivatie requisitor

Het doel van de vervolging is dus inperken Vrijheid van meningsuiting!

Art 15 EVRM lid 3 is niet gevolgd



Vrijheid van betoging en vrijheid van meningsuiting zijn 

fundamenteel, maar...... 



Normbevestiging – gedragssturing, fatsoen moet je doen.

Generale preventie – ik wordt gestraft om te voorkomen dat anderen het ook doen



Willem Engel is verantwoordelijk voor de antibeweging tegen coronabeleid

Willem Engel toont geen berouw – onwenselijk gedrag



Sfeer rapportage: 

⚫ Corona pandemie

⚫ Radicaliserend anti-overheidsprotest

⚫ AIVD (terrorisme)



Sfeer rapportage: 

⚫ Intimidatie

⚫ Desinformatie

⚫ Rusland



Sfeer rapportage: 

⚫ Grote groep volgers

⚫ Tribunaal

⚫ Antidemocratische houding



Circulaire redenatie, de regels zijn niet fotograferen, dus als het wel 

gebeurd is er sprake van intimidatie en bedreiging?

Het is toegestaan op de openbare weg foto's te maken



Infectie – bedreiging met zware mishandeling

Prikbus – bedreiging en dwang

Demonstratie 21&28 – oproep tot verboden demonstratie

Zorgcentrum – bedreiging, dwang, belediging

Bruls – dwang bedreiging

Opruiing tot volgens OM



Artikel 284 algemene dwang:

1 Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 

categorie wordt gestraft:

1°.hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met 

geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen 

derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden;

2°.hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets te doen, 

niet te doen of te dulden.

2 In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op klacht 

van hem tegen wie het gepleegd is.

Criteria

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring overwogen dat voor een bewezenverklaring van artikel 
284 Sr vereist is dat iemand wederrechtelijk is gedwongen iets te doen, na te laten of te dulden door geweld 
of enige andere feitelijkheid of door bedreiging hiermee.

Het hof overweegt dat het bestanddeel wederrechtelijk in het algemeen uitgelegd wordt als ‘in strijd met het 
recht’ of ‘aanzienlijke overschrijding van de grenzen van de maatschappelijke betamelijkheid’. In het kader van 
artikel 284 Sr heeft het bestanddeel echter een meer specifieke betekenis gekregen, te weten ‘zonder 
bevoegdheid’.



Artikel 285 bedreiging met zware mishandeling

1 Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of 

goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens 

beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene 

veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van 

diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, 

met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of 

met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren 

of geldboete van de vierde categorie.

Criteria:



Artikel 266 belediging

1 Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij

in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn

tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of

aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft

met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

2 Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel 

te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in 

ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit.

Criteria:

wanneer iemands morele integriteit wordt aangerand of aangetast

In geval van een belediging die iemand mondeling in zijn tegenwoordigheid is

aangedaan, moet een uitlating als beledigend worden beschouwd wanneer zij de

strekking heeft die ander aan te randen in zijn eer en goede naam. Het oordeel dat

daarvan sprake is zal bij woorden waarvan het gebruik op zichzelf in het algemeen niet

beledigend is, afhangen van de context waarin de uitlating is gedaan



WOM Artikel 11 oproepen tot een verboden demonstratie

1 Met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie 

wordt gestraft:

a.het houden van of deelnemen aan een samenkomst tot het belijden van godsdienst of 

levensovertuiging, vergadering of betoging waarvoor de vereiste kennisgeving niet is 

gedaan of waarvoor een verbod is gegeven;

b.handelen in strijd met een voorschrift of beperking als bedoeld in artikel 5, eerste lid, 

met een aanwijzing als bedoeld in artikel 6 en artikel 9, tweede lid, of met een opdracht 

als bedoeld in artikel 7, artikel 8, eerste lid, en artikel 9, derde lid.

2 De feiten zijn overtredingen.

Criteria: 



Hogere straf want corona – de logica zou alleen gelden op het moment van een activieve epidemie, vals argument



Jacco Janssen

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:2766

&



https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2009:BJ723

7







https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:172

3



https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.10.11.22280963v1


