
Melder is 

slachtoffer 

Gebeurtenis op grond van 

medische status 

Beschrijving incident 

Dader heeft zich meerdere malen in de media uitgelaten over de schuldige van de 

coronacrisis. Hierbij heeft hij meerdere malen, zowel op papier als op TV, zich 

uitgelaten dat het probleem in de zorg de oorzaak is van de niet gevaccineerde 

mensen. Deze uitspraken zijn op geen enkele wetenschappelijke wijze te 

onderbouwen. Door deze uitspraken voel ik me beledigd en door het steeds opnieuw 

uitspreken hierover ben ik van mening dat het inmiddels onder laster en smaad valt. 

Het wetboek van strafrecht artikel 137C is hier naar mijn mening van toepassing. 

Overigens is er naar mijn mening artikel 137D, wetboek van strafrecht, van 

toepassing. In dit artikel is de wetgeving omtrent het aanzetten van haat geregeld. 

Hierop staat een gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar en een geldboete in de 4e 

categorie. Inmiddels is door de uitingen van de dader dusdanig veel haat gezaaid, dat 

er inmiddels een behoorlijke tweedeling in de samenleving is ontstaan. Inmiddels 

worden hierdoor ongevaccineerde door gevaccineerde de dood toegewenst. Ik voel me 

dan ook niet meer veilig. Hetgeen wat de dader oproept is niet gebaseerd op feiten, 

echter het feit is dat er een zorginfarct is door de 10 jaren aan bezuinigingen in de 

zorg. In 2016 is het kabinet al gewaarschuwd dat bij een eventuele pandemie de zorg 

dit niet aan zou kunnen. Er is genoeg bewijs te verkrijgen. De gemiddelde 

persconferentie inzake de corona crisis zijn al voldoende om de uitspraken te 

bewijzen. De haat richting ongevaccineerde gaat inmiddels volop rond op social 

media. Tevens is er ook genoeg bewijs dat ons zorgsysteem al ruim voor de 

coronacrisis op scherp stond. Ik wens dat de dader per direct stopt met het aanzetten 

tot haat en beledigen van een groep mensen in de samenleving. Deze aangifte doe ik 

dan ook tegen laster en smaad en haatzaaien. Graag zie ik dat de dader hiervoor 

strafrechtelijk vervolgd wordt. 
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