
Vordering wijziging tenlastelegging      Arrondissementsparket 

          Rotterdam 

 

 

 

 

De officier van justitie in het arrondissement Rotterdam 

 

 

gezien de dagvaarding in de zaak tegen  

 

 
Naam  

Voornamen  
Geboren  te  

Wonende te  in Rotterdam  

 

van oordeel, dat de tenlastelegging van feit 1 als volgt behoort te worden gewijzigd: 

 

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 juni 2020 tot en met 16 november 

2021 te Rotterdam, in elk geval in Nederland, 

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, 

meermalen, althans eenmaal, (telkens) in het openbaar, mondeling en/of middels geschrift en/of 

afbeelding, heeft opgeruid tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar 

gezag, 

 

door op de (algemeen toegankelijke) website www.twitter.nl en/of www.facebook.com onder andere 

de volgende video(’s) en/of tekst(en) te plaatsen: 

 

op 4 augustus 2021: 

- “Nee tegen de prikbussen. Zorg ook dat je alle medewerkers fotografeert. Voor later zullen we 

maar zeggen”, en/of 

 

op 16 november 2021: 

- “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.”, en/of 

 

in of omstreeks de periode van 19 juni 2020 tot en met 21 juni 2020, nadat de waarnemend 

burgemeester van Den Haag (of plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden) 

een op 21 juni 2020 op het Malieveld te Den Haag geplande demonstratie had verboden: 

- “Samen terug naar normaal. Kom je ook op 21 juni 2020? Omarm de Vrijheid”, en/of 

- “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…”, en/of 

 

op of omstreeks 28 juni 2020, nadat de waarnemend burgemeester van Den Haag (of 

plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden) een op 28 juni 2020 op het 

Malieveld te Den Haag geplande demonstratie had verboden: 

- “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.", en/of 



- “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.”, en/of 

 

op 10 september 2020: 

- “Even een doe opdracht tussendoor. Er is toch weer een verzorgingstehuis op slot gegaan.  

Guldenakker on Goirle… tel 013-531800 We hebben geconcludeerd dat dit nooit meer mocht, en toch 

proberen ze het weer. Meld alle scholen die onrechtmatige verordeningen doorvoeren en natuurlijk 

alle verzorgingstehuizen. Ziekenhuis cijfers zijn altijd welkom. Ook GGD cijfers en werkwijzen zijn 

meer dan welkom. Mensen die in test straten werken. We hebben folders voor jullie zodat je mensen 

op de hoogte kan brengen van de onzinnigheid van het testen.”, en/of 

 

op 25 september 2021: 

- “Razzia bij Moeke, Nijmegen. Personeel meegenomen voor verhoor. De nieuwe ‘wet’ staat dit 

echter niet toe. Bruls begaat een misdrijf in zijn rol als mini-dictatortje. Wederom ambtsmisdrijf. 

Morgen koffie drinken bij de ambtswoning”; 

 

( art 131 lid 1 Wetboek van Strafrecht ) 

 

 

 

gezien artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering; 

 

 

vordert, dat deze wijziging zal worden toegelaten; 

 

 

Gedaan ter terechtzitting van de meervoudige kamer in het arrondissement Rotterdam 

 

 

Rotterdam, 21 november 2022 

 

 

 

 

de officieren van justitie, 

 

 

 

 

voor eensluidend afschrift, de griffier 




