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Afscheid van ENGELAND  
JORIS LUYENDIJK VERTROK 

Na zes jaar in Londen verhuisde Joris Luyendijk deze zomer terug naar 

Nederland. Hij is vóór Europa, maar ook vóór Brexit. Omdat Engeland 

te arrogant is om deel te nemen aan de EU. Dit is zijn afscheidsbrief. 

‘De EU is veel beter af zonder de Engelsen.’ 

TEKST JORIS LUYENDIJK; ILLUSTRATIES  ELISE 

VAN ITERSON 
 

TOEN IK IN MEI 2011 MET MIJN GEZIN IN 

LONDEN KWAM WONEN, stond ik niet eens 

stil bij een werk- of verblijfsvergunning. We 

vonden snel een lokale lagere school – gratis. 

Na een paar e-mails waren we – opnieuw 

gratis – verzekerd en nog een paar 

‘administratieve handelingen’ verder hadden 

we stemrecht bij de komende gemeenteraads- 

en burgemeestersverkiezingen. Wat ging dit soepel en wat een enorm 

verschil met eerdere verhuizingen naar Amerika, Egypte, Libanon en 

Israël/Palestina! Maar ja, dit keer gingen we inwonen bij Europese 

neven, toch? De enige echte bureaucratische horde in die ongewoon 

warme zomer ging over een parkeervergunning. 
 

https://blendle.com/i/vrij-nederland/afscheid-van-engeland/bnl-vn-20171026-

b9344feaa3b?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6InJvYmJyb2NraHVzIiwiaXRlbV9pZCI6ImJubC12bi

0yMDE3MTAyNi1iOTM0NGZlYWEzYiJ9  
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Het Openbaar Ministerie (b)lijkt dol te zijn op artikel 225 Wetboek van Strafrecht, waarin valsheid in 
geschrifte strafbaar is gesteld. Menig fiscaal delict wordt met behulp van dit commune delict 
geprobeerd aan te pakken bij wijze van vangnetbepaling. Ook processtukken blijken niet veilig. Zo 
vervolgende het Openbaar Ministerie een verdachte voor het afleggen van een valse verklaring op 
basis van artikel 225 Sr. Ook werd op basis van artikel 225 Sr een bezwaarschrift tegen een 
aangiftebiljet aangepakt. Gelukkig fluiten rechters het Openbaar Ministerie terug. 
 
In het vonnis van 29 september 2017 oordeelde Rechtbank Midden-Nederland over de vervolging van 

de verdachte voor ‘bij haar verdachtenverhoor een valse verklaring af te leggen en/of door die 

verklaring vervolgens te ondertekenen’. Een wonderlijke vervolging. Immers, de verdachte is niet 

verplicht te antwoorden. Evenmin is de verdachte verplicht de waarheid te spreken. De rechter maakt 
dan ook korte metten met deze vervolging. Volgens de rechter is het vervolgen van een verdachte 
voor het afleggen van een onjuiste verklaring in strijd met het pressieverbod van artikel 29 Wetboek 
van Strafvordering. Het zou immers de verdachte de mogelijkheid ontnemen een verklaring af te 
leggen die al dan niet in strijd is met de waarheid. Het Openbaar Ministerie wordt daarom niet-
ontvankelijk verklaard in de vervolging van de verdachte. 
 
De officier van justitie in deze zaak heeft overigens bepleit dat de verklaring als getuigenverklaring is 
gebruikt in de zaak van een medeverdachte en dat om die reden wel voor valsheid in geschrifte zou 
kunnen worden vervolgd. De rechter heeft overwogen dat er geen enkel aanknopingspunt is dat de 
verdachte een getuigenverklaring heeft afgelegd, laat staan dat verdachte zich daar bewust van was. 

Dat valsheid in geschrifte ook in het geval van fiscale delicten door het Openbaar Ministerie wordt 
ingezet constateerden wij al in vaklunch #227 . 
 
In de vaklunch van vorige week vroegen wij al aandacht voor het arrest van 3 oktober 2017 waarin de 
Hoge Raad het Openbaar Ministerie dat de valsheid van een bezwaarschrift tegen een 
belastingaanslag ten laste had gelegd terugfluit. In het bewuste bezwaarschrift is een verzoek 
opgenomen aan de inspecteur om een eerder opgelegde aanslag te heroverwegen, omdat de 
belastingplichtige in dat jaar geen looninkomsten heeft genoten. Het Hof heeft geoordeeld dat het 
bezwaarschrift een bewijsmiddel is om de omvang van de looninkomsten te bepalen. 
 

Dat oordeel volgt de Hoge Raad niet. De Hoge Raad overweegt dat aan een bezwaarschrift ‘in het 

maatschappelijk verkeer niet een zodanige betekenis voor het bewijs van de inhoud ervan pleegt te 

worden toegekend dat daaraan een bewijsbestemming in de zin van art. 225 Sr toekomt’. De Hoge 

Raad grijpt daarmee terug naar het arrest van 28 juni 2016 , waarin is geoordeeld dat een niet binnen 
de termijn ingediend aangiftebiljet niet kan gelden als een bij de belastingwet voorziene aangifte in de 
zin van de belastingwet. Hierover schreven wij al in vaklunch #178. Aldus kan een bezwaarschrift dat 
is ingediend tegen een belastingaanslag – daarmee heeft de inspecteur bij de oplegging van de 
aanslag dus geen rekening kunnen houden – evenmin als bewijs worden beschouwd om de omvang 
van de heffing te bepalen. 
 
Ondanks dat artikel 225 Sr soms als vangnetbepaling lijkt te (kunnen) worden ingezet, blijkt uit deze 
zaken dat een verweer daartegen niet zonder meer kansloos is. Heb je vragen over het voorgaande of 
wil je hierover van gedachten wisselen met ons? Neem dan contact op met 
boezelman@hertoghsadvocaten.nl  of boer@hertoghsadvocaten.nl. 

Dit artikel en Artikel 162 Sv is aanleiding om de strafaangifte tegen de raadsheren en griffier van het 
Gerechtshof in Amsterdam te evalueren. Zie: www.sdnl.nl/pdf/aangifte-tegen-raadsheren-samen-met-
r-rietveld.pdf. Het is van belang dat het door rechtscolleges gebruikelijke afdekken van fraude en 
machtsmisbruik door beëdigde functionarissen wordt afgestopt. Daarom is zowel de aangifte tegen 
rechters als de kritiek op de 500 deelnemers aan ‘De Dag van de Rechtspraak’ op 28 september 2017 
essentieel. Zie: www.sdnl.nl/strafaangifte-tegen-rechters.htm. Zie de video’s van freelancejournalist 
Nico van den Ham met rechters: https://youtu.be/WoBYMTvqofU en https://youtu.be/_prCiVBUQnM.  

Het PRO-Brexit-verhaal van Joris Luyendijk hierboven doet de vraag rijzen of ook in Nederland de 
media corrupt bezig zijn m.b.t. kritiekloze commentaren op de Nederlandse rechtspraak en vrijheid 
van meningsuiting, waarbij de afpersing door het ANP om de SDN de mond te snoeren een helder 
voorbeeld is van een politiek gewenste indirecte censuur. Daarom is een bekijken van de interviews 
van Nico van den Ham van groot belang om het democratisch tekort te bewijzen. Het afschaffen van 
het referendum kan worden gecompenseerd met het recht van inspraak van de burger in de Tweede 
Kamer met KAMERZETEL 151. Mijn vragen aan premier Rutte persoonlijk zijn nog niet beantwoord. 
Niemand heeft in de massamedia het aangedurfd om het zeer beperkte verlies van de VVD van 
inhoudelijk commentaar te voorzien wat de PvdA 29 zetels heeft gekost en de VVD maar acht. 
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