
Van: Pritl Stift __
Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 15:44
Aan: Heer, 1. de CAPDen Haag)
Onderwerp: Re: Verzoek contact

Hoepel op. Jullie begonnen.

groeten,

de hoofdredactie

Op 21 augustus 2014 15:39 schreef Heer, I. de (AP Den Haag)

Graag met spoed contact hoofdredactie. Verzoek ons te bellen:

Met vriendelijke groet,

IIse de Heer

Persvoorlichter OM Den Haag-
www.twitter.com/OMDenHaag

www.om.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent

of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en

het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if

this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the

message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in

the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

http://www.twitter.com/OMDenHaag
http://www.om.nl


Van: Heer, 1. de (AP Den Haag)
Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 15:46
Aan: 'Pritl Stift'; redactie@geenstijl.nl
Onderwerp: RE: Verzoek contact

Geachte (hoofd)redactie van GeenStijl,

Helaas kunnen wij telefonisch geen contact krijgen. Wij willen jullie graag het volgende laten weten:

De hoofdofficier van justitie van het parket Den Haag heeft kennis genomen van de schokkende

foto's op de website Geen Stijl.nl. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in ons land en

journalisten hebben een bijzondere positie in onze rechtsstaat. Er zijn echter grenzen aan de vrijheid

van meningsuiting en de vraag is of hier door de journalist een strafrechtelijke grens is

overschreden. Het OM heeft derhalve besloten om over te gaan tot een strafrechtelijk onderzoek op

grond van bedreiging van een gezagsdrager. Het onderzoek is inmiddels gestart. Het is niet aan te

geven hoe lang dit gaat duren. Zodra meer mededelingen kunnen worden gedaan, komt het OM

parket Den Haag hiermee actief naar buiten.

Met vriendelijke groet,

IIse de Heer

Persvoorlichter OM Den Haag-www.twitter.com/OMDenHaag

www.om.nl

mailto:redactie@geenstijl.nl
http://www.twitter.com/OMDenHaag
http://www.om.nl


Van: DH Voorlichting (Parket Den Haag)
Verzonden: do~stus 2014 12:27
Aan: Pritt Stift (._...); redactie@geenstijLnl
Onderwerp: Geen verder onderzoek naar foto's op GeenStijLnl

Geachte hoofdredactie van Geen Stijl,

Hierbij wil ik u over het volgende informeren. Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft het

onderzoek naar de foto's die op woensdag 20 augustus en donderdag 21 augustus op uw website

GeenStijl.nl werden geplaatst afgerond. De officier van justitie heeft gekeken naar de totale context

en naar eerdere jurisprudentie. Daaruit is naar voren gekomen, dat er onvoldoende aanleiding is om

het onderzoek voort te zetten of tot vervolging over te gaan.

In de concrete context gaat het om een journalist die woensdag de foto heeft geplaatst bij een tekst

ten behoeve van een discussie over censuur. Het OM is van mening dat uit niets blijkt dat de

journalist de opzet heeft gehad op bedreiging van een bestuurder met geweld. Daar wordt in de

tekst ook niet naar verwezen. Hoewel het OM van mening is dat de foto van woensdagavond en de

later op donderdag geplaatste foto wel bedreigend kunnen overkomen, is er gelet op de specifieke

omstandigheden van het geval echter geen sprake van een strafbare bedreiging in deze casus. Dit

kan van geval tot geval anders zijn.

Verder wil ik u laten weten dat het OM woensdagavond 20 augustus geen mededeling heeft gedaan

richting de media over de start van een onderzoek. Een bron buiten het OM heeft dit wel gedaan.

Het OM betreurt deze gang van zaken omdat het OM in de regel niet communiceert over de start

van een onderzoek. Als dat wel gebeurt, dan informeert het OM eerst betrokkenen.

Donderdag 21 augustus heeft het OM de start van het onderzoek bevestigd, omdat dit bericht al was

verschenen in de media. Voordat wij dit hadden bevestigd aan andere media, hebben wij via de e-

mail een verzoek om telefonisch contact met de hoofdredactie gedaan. Uit uw reactie maakten wij
op dat u geen telefonisch contact wilde en daarom hebben wij u via de e-mail kort geïnformeerd.

Dezelfde boodschap hebben wij later ook op OM.nl geplaatst.

Namens,

De hoofdofficier van OM Den Haag



Van: Heer, I. de CAPDen Haag)
Verzo~8 augustus 2014 12:59
Aan: ___
Onderwerp: Geen verder onderzoek naar foto's op GeenStijLnl

Geen verder onderzoek naar foto's op GeenStijl.nl

Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag heeft het onderzoek naar de foto's die op woensdag 20

augustus en donderdag 21 augustus op de website GeenStijl.nl werden geplaatst afgerond. De

officier van justitie heeft gekeken naar de totale context en naar eerdere jurisprudentie. Daaruit is

naar voren gekomen, dat er onvoldoende aanleiding is om het onderzoek voort te zetten of tot

vervolging over te gaan.

In de concrete context gaat het om een journalist die de foto heeft geplaatst bij een tekst ten

behoeve van een discussie over censuur. Het OM is van mening dat uit niets blijkt dat de journalist

de opzet heeft gehad op bedreiging van een bestuurder met geweld. Daar wordt in de tekst ook niet

naar verwezen. Hoewel het OM van mening is dat de foto van woensdagavond en de later op

donderdag geplaatste foto bedreigend kunnen overkomen, is er gelet op de specifieke
omstandigheden van het geval echter geen sprake van een strafbare bedreiging in deze casus. Dit

kan van geval tot geval anders zijn.

Met vriendelijke groet,

Iise de Heer
Persvoorlichter OM Den Haag-
www.twitter.com/OMDenHaag
www.om.nl

http://www.twitter.com/OMDenHaag
http://www.om.nl


Van: ---Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 10:36 uur

Aan:

Onderwerp: GeenStijl

Beste IIse,

Zoals gevraagd een mail:

Ik belde over het bericht in het AD dat het OM onderzoekt of GeenStijl over de schreef is
gegaan door een foto van het hoofd van Jozias van Aartsen te plakken op de onthoofde
journalist.
Kunt u bevestigen dat hier een onderzoek naar loopt en waarom?

Hartelijke groet,

Novum~f;

Novurn

Hoogte Ka,lqK 143 F .25

10113

Nether!dnc!s

www.novumnieuws.nIILinkedIn

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent

of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en

het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if

this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in

the electronic transmission of messages.

Ministry of Security and Justice

http://www.novumnieuws.nIILinkedIn


Van: _

Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 10:55
Aan: Heer, 1. de (AP Den Haag)
Onderwerp: RE: GeenStijl

Hoi Ilse,

Is dit mailtje goed aangekomen? Groetjes,

I

Novum

I<ad!jk 143 F .20,

www.novumnieuws.nIILinkedIn

http://www.novumnieuws.nIILinkedIn


Van: Heer, I. de (AP Den Haag)

Verzonden: donderdag 21 augustus 201410:55 uur

Aan:
Onderwerp: RE:GeenStijl

Ja ik heb het ontvangen en kom zo snel mogelijk bij je terug.

Met vriendelijke groet,

IIse de Heer

Persvoorlichter OM Den Haag-
www.twitter.com/OMDenHaag

www.om.nl

http://www.twitter.com/OMDenHaag
http://www.om.nl


Van: _

Verzonden: donderdag 21 augustus 201410:57
Aan: Heer, I. de (AP Den Haag)
Onderwerp: RE: GeenStijl

Top, dank je.

JIJ'.
Novum\.__(/

1\!ovurll NI(;-i..1\:VS

Kadl)k 143 F

lOH3

www.novumnieuws.nIILinkedIn

http://www.novumnieuws.nIILinkedIn


Van: Heer, 1. de (AP Den Haag)
Verzonden: donderdag 21 augustus 2014 16:25
Aan:
Onderwerp: RE: GeenStijl

Excuses voor het wachten, telefonisch krijg ik je niet te pakken daarom hierbij onze reactie:

De hoofdofficier van justitie van het parket Den Haag heeft kennis genomen van de schokkende

foto's op de website Geen Stijl.nl. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in ons land en

journalisten hebben een bijzondere positie in onze rechtsstaat. Er zijn echter grenzen aan de vrijheid

van meningsuiting en de vraag is of hier door de journalist een strafrechtelijke grens is

overschreden. Het OM heeft derhalve besloten om over te gaan tot een strafrechtelijk onderzoek op

grond van bedreiging van een bestuurder. Het onderzoek is inmiddels gestart. Het is niet aan te

geven hoe lang dit gaat duren. Zodra meer mededelingen kunnen worden gedaan, komt het OM
parket Den Haag hiermee actief naar buiten.

Met vriendelijke groet,

IIse de Heer

Persvoorlichter OM Den Haag-
www.twitter.com/OMDenHaag

www.om.nl

http://www.twitter.com/OMDenHaag
http://www.om.nl


VERTROUWELIJK

Verslag LOKALE DRIEHOEK DEN HAAG van donderdag 19 juni 2014

Aanwezig:
Gemeente:
OM:
Politie:

Van Aartsen ~tter), Broers, •••
Korvinus en _
Entken, Bogers, Auerbach en _ (verslag)

2.

heeft op maandag 16 juni 2014 aangekondigd om op vrijdag 20 juni te gaan
demonstreren bij de ambassade van Irak. Aanleiding voor deze demonstratie was de onderdrukking
van burgers in Midden-Irak door de Iraakse regering in Bagdad. In de kennisgeving is niet aangegeven
dat men een pro-ISIS houding tijdens de demonstatie zou willen uiten. Dit kwam wel aan de orde in
het gesprek dat volgde na de kennisgeving.

beschikbaar zijn om leuzen en teksten op vlaggen te vertalen.

het recht op



VERTROUWELIJK



VERTROUWELIJK

Verslag LOKALE DRIEHOEK DEN HAAG van maandag 30 juni 2014

Aanwezig:
Gemeente:
OM:
Politie:

Van Aartsen (voorzitter), Broers,
~
Entken,

_staat stil ~demonstratie afgelopen zondag die zich richtte tegen ISIS. Deze demonstratie is
goed verlopen._geeft aan dat er ook een groepering was die zich richtte tegen de demonstratie
en die probeerde dichterbij te komen. Dit is verhinderd en een twaalftal van hen is aangehouden en
heeft een proces-verba~egen. Zij hadden overigens maskers op om herkenning te voorkomen.
Desgevraagd bevestigt_het bericht dat zij met auto's met Belgische kentekens gekomen zijn.



VERTROUWELIJK

•



VERTROUWELIJK

•
•
.-
•
•
•

•



VERTROUWELIJK

j. Datum:
Organisator:
Doel:
Locatie / Route:
Aantal personen :
Middelen:

~2.30 -17.30 uur.

Aandacht vragen voor de veiligheidssituatie in Irak, anti Isis.
Plein
150 - 200
Podium, geluidsinstallatie, spandoeken, flyers .

•







Koningin Julianaplein, CS
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