
Update strafzaak (20 juni '22)

●Voor onbepaalde tijd (ook de Den Haag zaak) aangehouden

●Voorlopige hechtenis (90 dagen) is er af

●BOB dossier is eindelijk geleverd 2 weken NA de eerste zitting

●De originele video's zijn nog niet geleverd

●De bronnen zijn niet geleverd

●De justitiele documentatie is niet bijgewerkt

●Getuigen moeten nog worden opgeroepen





BOB dossier

Bij een CIOT bevraging op het GBA-adres van verdachte Engel aan de Emmastraat 3 
te Rotterdam bleek dat er een abonnement was afgesloten voor het telefoonnummer 
+31618937383 op naam de Stichting Viruswaarheid.nl bij de provider T-Mobile. 
Het is zeer aannemelijk dat verdachte Engel de gebruiker is van genoemd telefoonnummer.



Wet strafvordering

Artikel 138g

Onder aanbieder van een communicatiedienst wordt verstaan de natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf aan de gebruikers van
zijn dienst de mogelijkheid biedt te communiceren met behulp van een 
geautomatiseerd werk, of gegevens verwerkt of opslaat ten behoeve van een 
zodanige dienst of de gebruikers van die dienst.

Artikel 138h

Onder gebruiker van een communicatiedienst wordt verstaan de natuurlijke persoon 
of rechtspersoon die met de aanbieder van een communicatiedienst een 
overeenkomst is aangegaan met betrekking tot het gebruik van die dienst 
of die feitelijk gebruik maakt van een zodanige dienst.



Onderzoek & observatie
Artikel 126gg (10 jan 2022) (verkennend onderzoek)

1.Indien uit feiten of omstandigheden aanwijzingen voortvloeien dat binnen verzamelingen 
van personen misdrijven worden beraamd of gepleegd als omschreven in artikel 67, 
eerste lid, die gezien hun aard of de samenhang met andere misdrijven die binnen die 
verzamelingen van personen worden beraamd of gepleegd een ernstige inbreuk op de 
rechtsorde opleveren, kan de officier van justitie bevelen dat opsporingsambtenaren 
daarnaar een onderzoek instellen met als doel de voorbereiding van opsporing.

Artikel 126g (11 februari 2022- 27 maart 2022) (stelselmatige observatie)

1.In geval van verdenking van een misdrijf, kan de officier van justitie in het belang van 
het onderzoek bevelen dat een opsporingsambtenaar stelselmatig een persoon volgt 
of stelselmatig diens aanwezigheid of gedrag waarneemt.





Tappen en locatie
Artikel 126m (tappen) (11 maart 2022-17 maart 2022)

1.In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, 
dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven 
een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, kan de officier van justitie, 
indien het onderzoek dit dringend vordert, aan een opsporingsambtenaar bevelen dat 
met een technisch hulpmiddel niet voor het publiek bestemde communicatie die plaatsvindt 
met gebruikmaking van de diensten van een aanbieder van een communicatiedienst, 
wordt opgenomen.

Artikel 126n (locatie gegevens) (11 maart 2022-17 maart 2022)

1.In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, 
kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek een vordering doen gegevens te 
verstrekken over een gebruiker van een communicatiedienst en het communicatieverkeer met 
betrekking tot die gebruiker. De vordering kan slechts betrekking hebben op gegevens die bij 
algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen en kan gegevens betreffen die:







dinsdag 1 maart 2022



Bijlage 11: Stalker



https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:6298

Vonnis 28 juni 2022



prikbus

aangiften
PL1500- 2021227040-2
PL1500- 2021227040-3
Waar is deze gebleven?

verhoren
PL1500- 2021227040-5
PL1500- 2021227040-6
PL1500- 2021227040-7
PL1500- 2021227040-8 ●Documentaire Gideon en Sietske

●GGD kan strafrechterlijk niks doen
●Context rond de tweets heel duidelijk

op 4 augustus 2021: -
“Nee tegen de prikbussen. Zorg ook dat je alle medewerkers fotografeert. 
Voor later zullen we maar zeggen”









boosterinfectie
- '‘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
- “Samen terug naar normaal. Kom je ook op 21 juni 2020? Omarm de
Vrijheid"







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...”



WOB 15 juni



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.”



27 juni vonnis





21 en 28 juni 2020

28 juni zit niet bij de Dikkeboom aangifte!

PL1500_2020179228,
PL1500_2020179665,
PL1700_2020195300, ← Rotterdam?
PL1500_2020179615,
PL1500_2020179661,
PL1500-2020187641-4



verzorgingstehuis



Wie en welke data?
PL2000_2020240562,
PL2000_2020257420,
P00000_LSM_1065375,
P00000_LSM_1212757,
P00000_LSM_1209368
2102071330.AMB

#ikdoenietmeermee
PL2000_2020265207,
PL2000_2020269112,
PLO100_BVH_2020265763,
P00000_LSM_1248253,
P00000_LSM_1197750,
P00000_LSM_1361271,
P00000_LSM_1199905,
P00000 LSM 1191269



Bruls
“Razzia bij Moeke, Nijmegen. Personeel meegenomen voor verhoor. 
De nieuwe ‘wet’ staat dit echter niet toe. Bruis begaat een misdrijf in zijn rol als mini-dictatortje. 
Wederom ambtsmisdrijf. Morgen koffie drinken bij de ambtswoning”





PL0600_2021451308,
PL0600_2021452413, GLM_GMS_2295963727_297025,
PL0600_BVH_2021452868, PL0600_BVH_2021452838)



Overige bron nummers

Juichen op de coolsingel
PL1700_2020301264)

Koopgoot rellen
RTRAB21015 Koopgoot
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