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Zeer geachte mijnheer, mevrouw, anders,

Op [DATUM] werd ik om [TIJDSTIP volgens strafbeschikking], dus tussen 
21:00 uur en 04:30 uur, staande gehouden terwijl ik niet onderweg was naar 
een talkshow. Derhalve werd ik beboet voor het, zoals het zo deftig 
omschreven staat, ‘handelen in strijd met de beperkingen opgelegd door de 
Minister van Justitie en Veiligheid betreffende het vertoeven in de open lucht 
(avondklok)’. 

Een kopie van deze strafbeschikking is bij deze brief bijgesloten, want bij 
dezen wil ik in dit verzetschrift tegen deze beschikking in bezwaar gaan. Het 
juridische argument dat ik daarvoor aan wil dragen, luidt als volgt:

Op dinsdag 16 februari 2021 heeft de rechtbank Den Haag in zaaknummer C/
09/607056 / KG ZA 21-118 beslist dat voor de invoering van de  avondklok 
ten onrechte gebruik is gemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden 
burgerlijk gezag (Wbbbg), en dat bij de invoering van de avondklok geen 
sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te 
kunnen maken van de Wbbbg. De rechter oordeelde derhalve, en ik citeer, 

“[D]at de Wbbbg ten onrechte is geactiveerd en dat artikel 8 eerste en derde 
lid Wbbbg daarom onmiddellijk buiten werking moeten worden gesteld. Dat 
brengt met zich dat de daarmee verbonden Tijdelijke regeling komt te 
vervallen.”



De volledige uitspraak is te vinden op de hieronder vermelde online 
internetwebzijdepagina-url:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:1100

Op grond van deze uitspraak c.q. jurisprudentie ben ik van mening dat mij 
een strafbeschikking is opgelegd, waarvoor de wetmatige grondslagen 
ontbreken. Daarmee is de boete ten onrechte aan mij opgelegd en de 
strafbeschikking onrechtmatig. Ik hoop dat u tot het zelfde oordeel komt en 
deze beschikking vernietigt als ook door de papierversnipperaar haalt.

Met dank voor uw tijd en met vriendelijke groeten,

[HANDTEKENING]

[NAAM] 
[Woonplaats]


