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VTM 11 augustus 2021



Juridisch kader

Laster en eerroof. Volgens artikel 443 van het Belgische Strafwetboek is hij die aan 
een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste legt, dat zijn eer kan krenken of 
hem aan de openbare verachting kan blootstellen, en waarvan het wettelijk bewijs 
niet wordt geleverd, schuldig aan laster en eerroof.

Extreem-rechts/Antivaxxer (politieke stroming en levensovertuiging)
Virusontkenner (vaststelling die te weerleggen is)
Oplichter (betichten van een strafbaar feit)

Tergend en roekeloos geding. Strafvordering artikel 159
Als het feit noch een wanbedrijf, noch een overtreding oplevert, vernietigt de
rechtbank de dagvaarding en alles wat erop gevolgd is, en zij beslist bij hetzelfde
vonnis over de vorderingen tot schadevergoeding.”

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&amp;la=N&amp;c
n=1808111930&amp;table_name=wet



Voorwaarden drukpers misdrijf

1. opzet: Het moet gaan om een meningsuiting. Misdrijven die via de pers worden 
gepleegd zonder het uiten van een mening - bijvoorbeeld publicatiemisdrijven, voeren 
van reclame voor seksuele diensten of drukkerijmisdrijven (het niet toekennen van een 
recht van antwoord) - zijn geen persmisdrijven. Loutere gegevens of informatie of 
afbeeldingen vallen hier niet onder.

2. strafbaar: De meningsuiting moet strafbaar zijn (laster, eerroof, beledigingen,...)

3. medium: Het misdrijf moet gepleegd worden door middel van een drukpers, er is dus 
een geschrift vereist. Volgens een evolutieve interpretatie zouden hier ook radio, 
televisie, onder vallen maar dit is (nog) niet aanvaard door het Hof van Cassatie, behalve 
één keer naar aanleiding van de reportagereeks “De nieuwe orde” van de toenmalige 
BRT, waarbij een journalist werd vervolgd voor laster en eerroof. Dit werd toen 
uitzonderlijk aanvaard omdat het programma samenhing (een ondeelbaar geheel 
uitmaakte) met de publicatie van een boek.

4. openbaar: Aan de publicatie moet een daadwerkelijke openbaarheid gegeven worden. 
Het werk moet dus een zekere verspreiding kennen.



Artikel 150 Grondwet 
geeft aan dat het Hof van Assisen bevoegd is voor criminele zaken, politieke 
misdrijven en drukpersmisdrijven, behalve wanneer de drukpersmisdrijven door 
racisme of xenofobie zijn ingegeven. In de praktijk worden drukpersmisdrijven 
echter al decennialang niet vervolgd door het Hof van Assisen dat slechts bij 
uitzondering nog samenkomt. Hierdoor zijn de daders feitelijk strafrechtelijk 
immuun.

Strafvordering artikel 182
De zaken die tot de bevoegdheid van de correctionele rechtbank behoren, worden 
bij haar aanhangig gemaakt, hetzij door de verwijzing naar de rechtbank 
overeenkomstig de artikelen 130 en 160 hiervoren, hetzij door een dagvaarding, 
rechtstreeks aan de verdachte en aan de voor het misdrijf burgerrechtelijk 
aansprakelijke personen gedaan door de burgerlijke partij (...), en, in alle gevallen 
door de procureur des Konings

Grondwet Artikel 191
Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de 
bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij de wet 
gestelde uitzonderingen.



EVRM artikel 10:  regelt het recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

Lid 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

Lid 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.

Lid 1. Recht op uiting EN recht op informatie (censuurverbod)

Lid 2. Beperking van deze rechten.
1. Voorkomen van strafbare feiten.
2. Bescherming van gezondheid.
3. Bescherming van de goede naam of rechten van anderen



EVRM Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven

Lid 1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en 
gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

Lid 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de 
uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een 
democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale 
veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het 
voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van 
de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten 
en vrijheden van anderen.

Artikel 13 – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel

Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn 
geschonden, heeft recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale 
instantie, ook indien deze schending is begaan door personen in de 
uitoefening van hun ambtelijke functie.



Wat te doen met de mensen die helemaal niet naar een viroloog willen 
luisteren?

„Het enige wat we kunnen doen, is eerlijk informatie geven. Maar in debat 
gaan met groepen als Viruswaanzin in België of Viruswaarheid in Nederland, 
daar moet je heel erg mee oppassen. Deze week nog kreeg ik een verzoek 
voor een studiodebat, maar dat heb ik afgeslagen. Ik wil wel met dat soort 
mensen discussiëren. Voor een zaal vol viruswaanzinnigen zitten en daarmee 
in gesprek gaan, dat is fitness voor mij.

Belgische viroloog Marc Van Ranst: 
‘Je wilt geen vaccin? Be my guest ’

NRC 21 januari 2021

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/21/belgische-viroloog-marc-van-ranst-je-wilt-geen-
vaccin-be-my-guest-a4028593



Aanzetten tot rapporteren en 
blokkeren



Vanuit zijn ambt



Vanuit zijn ambt het geluid 
onderdrukken



Oplichten 



Aftroggelen is oplichten



Financien VW
https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2021/06/2020-Jaarverslag-Viruswaarheid-
V0.2.pdf
https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2022/08/2021-Jaarverslag-Viruswaarheid-versie-
1.4.pdf

https://viruswaarheid.nl/over-
ons/https://www.om.nl/actueel/nieuws/2022/02/14/om-beeindigt-civiel-onderzoek-naar-

viruswaarheid

Er is daarom geen aanleiding om te veronderstellen dat het bestuur op dit moment zich niet 
richt naar de belangen van de stichting. Daarmee zijn de belangen van de donateurs voldoende 
gewaarborgd. Om hen te informeren en vanwege de grote maatschappelijke belangstelling zal 
van deze bevindingen een persbericht worden uitgebracht. 

https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2022/09/2022-02-14-Brief-OM-aan-VW-
advocaat.pdf

De Booys: “De mededeling van het OM over het afsluiten van het onderzoek gebruikte de 
stichting daarna als een soort ‘certificaat’. Tegen iedereen die hen op twitter beschuldigde van 
zelfverrijking antwoordden ze met een link naar het persbericht van het OM. Dat is prima. Wij 
vinden dit ook een succesvolle uitkomst van het onderzoek. Een onderzoek hoeft niet altijd tot 
een proces te leiden. Er waren gewoon maatschappelijke vragen over hoe het bij de stichting 
ging. Nou, het bleek in orde.”

https://magazines.openbaarministerie.nl/opportuun/2022/06/civiele-zaken

https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2022/09/2022-02-14-Brief-OM-aan-VW-advocaat.pdf
https://viruswaarheid.nl/wp-content/uploads/2022/09/2022-02-14-Brief-OM-aan-VW-advocaat.pdf
https://magazines.openbaarministerie.nl/opportuun/2022/06/civiele-zaken


Marc Van Ranst, jullie hebben waarschijnlijk wat meegekregen. Dat idee. Ha, die lag natuurlijk 
juridisch in de clinch met Engel. En wat gebeurt er nou? Die Van Ranst benaderde mij. Die had 
waarschijnlijk gezien dat ik Willem Engel achter de vodden aanzat. Mm hu. En die zei van ja 
Norbert die uh zitting komt eraan en ik dacht eigenlijk dat t helemaal niet zou gaan gebeuren die 
zitting. Dan zeg ik is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. En uh nou we hebben eerst uh uh uh even 
getwittert en toen hebben we gebeld met elkaar en gemaild en gedaan en toen hebben we 
een periode, ook met hulp van een aantal anderen hebben we een ontzettende berg 
informatie over Engel bij Van Ranst neergelegd. En uh, dat heeft ie. Dat heeft ie dus 
gebruikt in die zitting. Ja. Maar het leuke was een paar dagen voor die zitting of het leuker was 
helemaal niet leuk. Toen uh overleed. Uh Peter de Vries. En ik was naar die uitvaart toe in de 
week en daar sprak en er sprak ik uh Jan Vlug advocaat en uh en die kende ik ook al toevallig 
via Peter. En uhm toen zei ik tegen Vlug uh toen kwamen we toevallig op Engel uit. Want ik heb 
met hem ook al gesproken over Engel en wat kunnen we ermee? En toen kwam het op die zitting 
van uh, van Ranst. Dus zei Van Ranst van ja in met ons in gesprek daarover en uh uh. Nou ja, ik 
vond dat helemaal geweldig. En van Ranst heeft Engel oplichter genoemd. En dat was een van 
de zaken waarvan Engel zei ja dat daar pak ik je hier bij de rechter op aan. Dus de grootste 
opdracht voor Van Ranst was hoe kan ik aantonen of de rechter overtuigen dat Engel een 
oplichter is? Want je kunt het wel zeggen, maar hij moet dat bewijzen. Ja, maar dan moet je 
voor de rechter ook nog bewijzen, want anders heb je natuurlijk een probleem. En dan gaat 
Engel uh juichend uh de strafzaak of de rechtbank uit. En toen kwamen we ook met Vlug. Nou 
die is ook niet van gister . Uhm eigenlijk op het punt dat op t moment dat je dus uh met leugens 
start vanuit die leugens mensen verzamelt in een club als Viruswaarheid ja vanuit daar mensen 
beweegt tot doneren. Dan is dat allemaal terug te voeren op het begin van…

Gesprek Dikkeboom



https://www.demorgen.be/nieuws/men-geeft-de-pseudowetenschap-een-platform-
op-het-hoogste-politieke-niveau-viroloog-marc-van-ranst~bd486e88/



https://twitter.com/vanranstmarc/status/152801214656673382
4

Hoe zeg je dat je een totaal onwetende maar geslepen donatiebedelende zouk-dansleraar 
en veroordeelde querulant bent zonder te zeggen dat je een totaal onwetende maar 
geslepen donatiebedelende zouk-dansleraar en veroordeelde querulant bent?



De tijd dat je ongestraft complotonzin kon verspreiden lijkt voorbij in de VS. Je mening vrij 
uiten blijft altijd mogelijk, maar voor leugens moet je voortaan betalen. Dat is een goede 
zaak. Een Nederlandse dansleraar schuifelt ongemakkelijk op zijn stoel.

https://twitter.com/vanranstmarc/status/155547624423763148
8



Het lijstje wordt lang: 
BPOC en de Kuitjes,
Viruswaarheid en Willem Engel,
Reiner Fuellmich en zijn Grand Jury.
Allemaal dreigen ze met TriBuNaLeN,
allemaal solliciteren ze donaties,
en allemaal verdwijnen ze met stille trom
en de centjes van de opgelichte burgers.

https://twitter.com/vanranstmarc/status/157322560517216665
6



Wybren van Haga probeert de bevolking leugens wijs te maken. Ivermectine 
werkt niet. Dat zegt EMA, FDA, iedereen en zijn broer, en ook de firma die 
ivermectine maakt. Maar Wybren van Haga en een dansleraar hebben selluf 
ondersjoek gedaan op joetjoep en denken daar anders over.

https://twitter.com/vanranstmarc/status/158338460500007731
2



Want een PCR-test weigeren, omwille van onzin ingefluisterd door verenigingen zoals 
bijvoorbeeld Viruswaanzin/Viruswaarheid, is voor hen belangrijker dan de gezondheid 
van hun kind. Zo spijtig.

https://twitter.com/vanranstmarc/status/160604346482267340
8



Viroloog Marc van Ranst ; ik ben 
allergisch voor achteraf experts

Financieel dagblad 9 december 2022



https://www.advalvas.vu.nl/verhalen/marc-van-ranst-mij-een-grondige-hekel-aan-
onrecht-ingepeperd

In februari krijgt u nog een eredoctoraat, bij de Universiteit Leiden. Heeft uw ‘Nederlandse’ 
directheid iets te maken met deze twee eredoctoraten? 

“Dat is mogelijk. Maar een van de redenen dat ik begon met mij uit te spreken tegen 
Willem Engel is dat ik vond dat de Nederlandse media en politiek hem met wel héél fluwelen 
handschoentjes aanpakten. Plots dreigde hij een gesprekspartner te worden, terwijl wat hij zei 
gewoon nonsens was.”

Er was meer tegengas nodig? 
“Die man begon in talkshows uitgenodigd te worden, als een alternatieve stem. Terwijl 

er een heleboel deftige alternatieve stemmen zijn die waard zijn om gehoord te worden, maar 
dit was er eentje die dat niet was.”

“Het is gevaarlijk om zulke mensen uit te nodigen, want aan het eind van de uitzending krijgt 
de argeloze kijker het idee dat de waarheid wel ergens in het midden zal liggen. Terwijl dat 
absoluut niet het geval is als je aan de ene kant een hoogleraar met dertig jaar ervaring hebt 
en aan de andere kant iemand die twintig minuutjes met twee duimen en een mobieltje op 
Google iets opgezocht heeft. Die kan tot een andere conclusie zijn gekomen, maar het heeft 
geen enkele waarde wanneer dat complete onzin is.” 

Marc van Ranst; mij een grondige 
hekel aan onrecht ingepeperd

AD VALVAS (VU) 19 december 2022



Marc van ranst ik ben geen activist
arts en auto  22 december 2022

https://www.artsenauto.nl/marc-van-ranst-ik-ben-geen-
activist/

Willem Engel, dansleraar en oprichter van de actiegroep Viruswaanzin 
(later omgedoopt tot Viruswaarheid) twitterde provocerend dat Van Ranst 
‘het zo bont gemaakt heeft dat hij nu extreem gehaat is’. Van Ranst 
noemde Engel vervolgens ‘een mafkees wiens kennis van de virologie op 
de achterkant van een postzegel past’. Verwijzend naar het beroep van 
Engel voegde hij er nog aan toe: ‘Als we ooit in een salsapandemie 
terechtkomen, zal ik luisteren naar wat jij te vertellen hebt, maar op dit 
moment geef ik geen flying fuck om wat jij uitkraamt, en Nederland zou 
dat best ook niet doen.’



https://www.ad.nl/gezond/willem-engel-is-geen-oprechte-criticus-meer-iemand-die-
in-de-pandemie-een-verdienmodel-vond~a413f679/

Denkt u nog weleens aan uw aartsrivaal Willem Engel?

,,Ik moet wel, want ik sta binnenkort weer tegenover hem in de rechtbank, voor een hoger 

beroep dat hij aanspande en dat hij opnieuw gaat verliezen, maar wat allemaal toch 

vervelend is, omdat ik in zíjn toneelstuk mee moet spelen. Ik zie in Engel geen oprechte 

criticus, meer iemand die in de pandemie een verdienmodel vond. Er is één constante in 

zijn manier van opereren: men moet voor zijn strijd geld doneren en zo heeft hij, vermoed ik, 

honderdduizenden euro’s verdiend.”





https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006207.pub6/ful
l

Cochrane library, Physical interventions to interrupt or reduce the spread of 
respiratory viruses, 30 january 2023

wearing masks in the community probably makes little or no difference to the outcome of 
influenza‐like illness

The use of a N95/P2 respirators compared to medical/surgical masks probably makes 
little or no difference

Comparing hand hygiene interventions with controls..suggest the intervention made little 
or no difference. 



Geen bewijs voor mondkapjes, zoals al eerder gesteld.

"Therefore, we consider the mandatory use of respirators to be 
disproportionate and not supported by evidence" 

https://journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(23)00030-0/fulltext

Dat kon ook niet anders, want aerosol transmissie werd uiteindelijk 
toegegeven en geadopteerd door WHO ECDC en CDC.

“because aerosols can remain suspended in the air or travel farther than 
conversational distance”

https://nature.com/articles/d41586-022-00925-7

https://journalofhospitalinfection.com/article/S0195-6701(23)00030-0/fulltext


De PCR test is niet geschikt om diagnose mee te doen, goh wie had dat 
gedacht!

"Moreover, our work shows that the newly developed primers, despite outperforming 
the ones designed by Charité Berlin in PPA, are still suboptimal to detect SARS-CoV-
2 RNA."

https://zenodo.org/record/7492630#.Y9UD7HbMKM9

Uit een lab? Een retorische vraag inmiddels.

"but lacked direct genomic relationship between each other. This became obvious 
with the omicron variant, which did not reveal direct evolutionary connection to any of 
the previous SARS-CoV-2 variants."

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4248632

https://zenodo.org/record/7492630#.Y9UD7HbMKM9
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4248632


IVM en HCQ onderdrukking en Midazolam en Remdesivir promotie leverden 
een extra sterfte van 1000den. Dat was duidelijk een gevalletje verkeerde 
medicatie, normaal al goed voor doodsoorzaak 3 of 4. Nu mogelijk naar nummer 2.

https://americanpatient.org/medical-errors-are-the-no-3-cause-of-
death/#:~:text=Medical%20mistakes%20%E2%80%94%20from%20surgical%20dis
asters%20to%20accidental,year%20die%20in%20the%20U.S.%20from%20these%
20mistakes.



Fauci, die schavuit;

"if natural mucosal respiratory virus infections do not elicit complete and long-
term protective immunity against reinfection, how can we expect vaccines, 
especially systemically administered non-replicating vaccines, to do so?"

https://cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(22)00572-
8?fbclid=IwAR2Jy8c69FhrJ13B63OVkQw3C1ekoxvbrdNoPbbv-
Mkf61YBsX60fJGGPyc

De oversterfte. Komt het van de prik? Iig is het van invloed en een mede 
oorzaak.  hier staat een collectie artikelen. De breedte van de bijwerkingen 
maken het vaststellen als doodsoorzaak lastiger, maar de verbanden zijn 
duidelijk

https://viruswaarheid.nl/covid-19-injecties/

https://cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(22)00572-8?fbclid=IwAR2Jy8c69FhrJ13B63OVkQw3C1ekoxvbrdNoPbbv-Mkf61YBsX60fJGGPyc
https://cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(22)00572-8?fbclid=IwAR2Jy8c69FhrJ13B63OVkQw3C1ekoxvbrdNoPbbv-Mkf61YBsX60fJGGPyc
https://cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(22)00572-8?fbclid=IwAR2Jy8c69FhrJ13B63OVkQw3C1ekoxvbrdNoPbbv-Mkf61YBsX60fJGGPyc
https://viruswaarheid.nl/covid-19-injecties/


De IFR was laag, heel laag, lager dan bij Influenza.

"At a global level, pre-vaccination IFR may have been as low as 0.03% and 0.07% 
for 0–59 and 0–69 year old people, respectively."

Geen gevaar voor de volksgezondheid, De maatregelen des te meer.

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S001393512201982X?token=B0F8CC5DD3
8440CA5FEE8746BE88F7C2A9AFCCC49D3A50E2321E650F9D18A930CBEF4532
96DB39BB6CE92DFE0DC9F125&originRegion=eu-west-
1&originCreation=20230210120022

Een reflectief stuk over hoe onze reactie op de crisis de crisis zelf is. Alleen door te 
stoppen met de poging te controleren wat buiten onze macht ligt kan de 
maatschappij herstellen en overleven.

papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4352765

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S001393512201982X?token=B0F8CC5DD38440CA5FEE8746BE88F7C2A9AFCCC49D3A50E2321E650F9D18A930CBEF453296DB39BB6CE92DFE0DC9F125&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230210120022
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S001393512201982X?token=B0F8CC5DD38440CA5FEE8746BE88F7C2A9AFCCC49D3A50E2321E650F9D18A930CBEF453296DB39BB6CE92DFE0DC9F125&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230210120022
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S001393512201982X?token=B0F8CC5DD38440CA5FEE8746BE88F7C2A9AFCCC49D3A50E2321E650F9D18A930CBEF453296DB39BB6CE92DFE0DC9F125&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230210120022
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S001393512201982X?token=B0F8CC5DD38440CA5FEE8746BE88F7C2A9AFCCC49D3A50E2321E650F9D18A930CBEF453296DB39BB6CE92DFE0DC9F125&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230210120022
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