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Strafzaak tegen Wilders en strafzaak tegen Samson en
Spekman

Bij beantwoording de
datum en ons kenmerk
vermelden. Wilt u slechts
één zaak in uw brief
behand&en.

Bij ambtsbericht van 10 september 2014 berichtte ik u over de inhoudelijke
beoordeling van de aangiftes die gedaan zijn tegen G. Wilders. De conclusie van het
OM hieromtrent waren de volgende:
Het OM ziet met betrekking tot de uitlatingen van Wilders op 12 maart 2014
onvoldoende aanknopingspunten om te concluderen tot strafbaarheid op grond van
artikel 137c Sr, alhoewel het parket van oordeel is dat niet helemaal is uitgesloten dat
de rechter hier anders over denkt en een veroordeling op voorhand niet wordt
uitgesloten.
Ten aanzien van Wilders’ uitlatingen op 19 maart 2014 is het OM van mening dat
op goede gronden kan worden gemotiveerd dat de uitlatingen van de heer Wilders
onnodig grievend zijn geweest. Dat maakt dat de uitspraken als strafbaar kunnen
worden beoordeeld op grond van artikel 137c Sr en ter definitieve beoordeling aan de
rechter dienen te worden voorgelegd.
Bovendien concludeert het OM dat er goede gronden zijn om te stellen dat de
uitlatingen die de heer Wilders op 19 maart 2014 heeft gedaan voldoen aan de eis van
een intrinsiek conflictueuze tweedeling. Door de toevoeging van het gebruikte
krachtversterkende element is vermoedelijk sprake van aanzetten tot haat zoals
strafbaar gesteld in artikel 137d Sr.
Gelet op het feit dat de heer Wilders zich vermoedelijk strafbaar heeft uitgelaten, het
gestelde in de Aanwijzing Discriminatie, het grote aantal aangiftes en de
maatschappelijke commotie omtrent de uitlatingen van de heer Wilders is het OM van
mening dat strafvervolging in de rede ligt..

Vervoigstappen: verhoor RR en regiezitting bij de RC
De heer Wilders zal, zoals te doen gebruikelijk, allereerst worden uitgenodigd om als
verdachte te worden gehoord. Het openbaar ministerie hecht eraan de visie van de
heer Wilders te horen Dit verhoor zal worden verricht door de Rijksrecherche waarna
nu het niet aannemelijk is dat het verhoor nieuw licht op de zaak zal werpen— de
definitieve vervolgingsbeslissing kenbaar zal worden gemaakt.
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1-let spreekt Voor zich dat een juiste communicatie richting de aangevers en de
samenleving van groot belang is.
Het OM zal de benadeelde partijen nog één keer, op moment dat het openbaar
ministerie met de definitieve vervolgingsbeslissing naar buiten komt, persoonlijk een
brief sturen. In die brief zal de stand van zaken van het onderzoek worden geschetst
en zal ook worden gewezen op de mogelijkheid een voegingsformulier aan te vragen.
Voor verdere mededelingen zal dan worden verwezen naar www.orn.nl. Daarop zal
een aparte pagina worden gemaakt waarop de aangevers zullen worden geïnformeerd
gedurende het verdere verloop van de zaak. Deze informatie is voor iedereen openbaar
maar dat vormt geen bezwaar nu daarop niet méér informatie geplaatst zal worden
dan hetgeen via persberichten bekend wordt gemaakt.
Aangiftes tegen Samson en Spekman:
Zoals ook bij ambtsbericht van 10 september gemeld heeft het OM besloten om de
aangiftes tegen de heer Spekman en de heer Samsom te seponeren. Dit in verband
met het feit dat deze uitlatingen niet strafbaar zijn aangezien deze zagen op een groep
jongeren die wordt gedefinieeïd wegens (overlastgevend) gedrag en artikel 137c Sr
slechts het beledigen van een groep mensen wegens hun ras strafbaar stelt. Zoals
eerder aangegeven staan de discriminatiebepalingen er niet aan in de weg dat (felle)
kritiek wordt geleverd op gedragingen van personen uit een bepaalde groep.
Kernboodschap en tijdpad met betrekking tot de genomen beslissingen in beide
zaken:
Donderdag 9 oktober:
Bekendmaking van het OM dat Wilders is uitgenodigd voor verhoor en dat
vervolging van Wilders in de rede ligt. Deze publieke bekendmaking vindt
plaats vlak nadat de advocaat van Wilders is benaderd met het verzoek om
tezamen met zijn cliënt een datum door te geven waarop Wilders beschikbaar
is voor het daadwerkelijke verhoor.
Bekendmaking van de sepotbeslissing in de aangiftes tegen Samson en
Spekman
Persberichten en Q&A’s liggen klaar en zijn afgestemd binnen het OM. Er zal op 7
oktober contact worden gelegd met de afdeling communicatie van het departement.
Alle communicaf.ie met de pers zal worden gedaan door twee ervaren pcrs officieren
van justitie, bijgestaan door communicatiemedewerkers en voorlichters werkzaam
binnen het OM.
Er is bewust voor gekozen beide beslissingen gezamenlijk naar buiten te brengen om
zo te kunnen laten zien dat het OM (parket Amsterdam en parket Den Haag) in
onderling overleg de beslissing over beide strafzaken heeft genomen maar ook om het
logistieke proces van de communicatie naar buiten beter te kunnen kanaliseren.
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Do9r parket Den Haag zal in overleg met de p&itie worden bezien of een SG!30
beperkt kan blijven tot één of enkele eenheden van de Nationale politie of dat er een
nationaal SGBO dient te worden ingesteld.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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