LANDELIJK AANGIFTEFORMULIER “PIETENBELEDIGING”

1
AANGEVER

1e Ondergetekende, Naam, Voornamen, Leeftijd:

Adres, postcode, woonplaats:

doet hierbij aangifte van laster,groepsbelediging en
haatzaaien

2

Op

dag,

20….. , te uur, heeft
omstreeks

1e/2e/3e *)
Omschrijving van
het geconstateerde
in eigen bewoordingen

ondergetekende

gezien/gehoord/gelezen dat: ……………………..
vul hier naam racismeroeper in
bijv Sylvana Simons, Mitchell Esajas of Jeffrey Afiyie
Zwarte Piet is racisme heeft
geschreeuwd/geschreven/anderszins

In aanmerking genomen dat
3
123-

Er nog nooit enige vertolker van zwarte piet vanwege de vertolking is veroordeeld wegens
racisme of discriminatie
De raad van State in haar commentaar naar aanleiding van de zogenaamde “pietenwet” heeft
aangegeven dat de kleur van Zwarte Piet een onderdeel van de uitingsvrijheid is
De rechter alle verzoeken tot vervolging van personen en instellingen naar aanleiding van het
gebruik en personificatie van de figuur Zwarte Piet heeft afgewezen

Tast deze uiting mij als een vertolker van de figuur Zwarte Piet in eer en goede naam aan. Zonder
enige onderbouwing worden vertolkers en liefhebbers van het sinterklaasfeest met zwarte piet hiermee
beschuldigd van een ernstig misdrijf (racisme/discriminatie). Deze uitingen worden door mij als laster
ervaren en bezorgen mij ernstige schade in mijn sociale en maatschappelijk functioneren.
Verder ervaar ik als Nederlander deze uiting als een groepsbelediging (artikel 137c van het Wetboek
van Strafrecht). Deze belediging tast: de eigenwaarde van de grote groep, Nederlanders aan, die uit
levensovertuiging voor het behoud van het traditionele Sint-Nicolaasfeest met Zwarte Piet zijn.
Tenslotte zetten deze uitingen aan tot haat en discriminatie (Artikel 137c/137d). Zij onderscheiden
Nederlanders die het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet vieren met als duidelijk doel om de rechten van
deze groep van de bevolking en in het bijzonder haar fundamentele vrijheden op cultureel terrein teniet
te doen. Deze aanhoudende beledigingen op sociale en andere media leiden ook tot een omgeving
waarin bedreiging, vernieling en intimidatie van voorstanders van Zwarte Piet voorkomen en zetten
daarmee, ook aan tot geweld. Voorstanders van het Sint-Nicolaasfeest ervaren daarmee reeds een
gevoel van onveiligheid en intimidatie waarmee ze in de uitoefening van hun vrijheden op cultureel
gebied ernstig beperkt worden

*)

doorhalen wat niet van toepassing is
aankruisen indien van toepassing

1

Ondergetekende verklaart door bovengenoemde
onderneming gemachtigd te zijn aangifte te doen en
verklaart dat aan niemand toestemming is verleend
om het goed, respectievelijk de goederen, welke de
onderneming in eigendom toebehoort, respectievelijk
toebehoren, weg te nemen en zich zonder betaling toe
te eigenen.

4

(plaats en datum)

5

(handtekening aangever)

Van het vorenvermelde was, respectievelijk waren
getuige:

de navolgende persoon, respectievelijk personen

(2e ondergetekende)

(3e ondergetekende)

NAAM
VOORNAMEN
GEB. DD/TE
ADRES

:
:
:

PC/WOONPLAATS :
HANDTEKENING

:
:
Na ontvangst is deze aangifte mede-ondertekend door
mij:

6

Van (regio)politie te

(datum en tijdstip)

*)

doorhalen wat niet van toepassing is
aankruisen indien van toepassing

(handtekening opsporingsambtenaar)

2

