
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualiteitsvragen van de D66-fractie aan het college van B&W op grond van artikel 33 van het 

Reglement van Orde inzake de digitale schandpaal. 

 

Apeldoorn, 6 juli 2017 

 

Geacht college, 

 

Smaad en laster zijn strafbare feiten1 en betekenen in feite het zwartmaken van iemand in het 

openbaar, zelfs als je weet dat het niet waar is. In de Volkskrant van 5 juli jl. stond een column2 over 

een Apeldoornse man die door buurtbewoners beschuldigd wordt van pedofilie. Zijn foto werd 

uitgebreid op internet verspreid. De politie heeft het onderzocht en het blijkt dat de man helemaal 

geen pedofiel is, maar dat hij een vorm van autisme heeft en begeleid woont.  

 

Nadat de foto al 1.800 keer gedeeld is, vraagt de politie de foto van Facebook te verwijderen, maar 

tegelijkertijd wordt de foto weer op een andere pagina geplaatst. Daarop volgt een Facebookbericht 

van de politie, waarin de werkelijke situatie van de man wordt uitgelegd. Na talloze extreme reacties 

wordt dat bericht weer verwijderd. Maar de beschuldigingen en de heksenjacht blijven bestaan. 

 

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college: 

 

1. Wat is het antwoord van het college/de politie op de maatschappelijke ontwikkeling van 

burgers die, buiten de politie om, vermeende daders van strafbare feiten opsporen, dit 

vastleggen en vervolgens op internet verspreiden? 

 

2. Wat is het college/de politie van plan te doen om de veiligheid van de beschuldigde te 

waarborgen, met name in situaties zoals beschreven in het Volkskrantartikel? 

 

3. Wat is het college/de politie van plan te doen om een dergelijke (onterechte) heksenjacht te 

stoppen?  

 

4. Wat is het college/de politie van plan te doen tegen degenen die het materiaal (blijven) 

verspreiden, aangezien smaad een strafbaar feit is? 

 

 

D66 Apeldoorn 

Haris Skalonjic 

                                                           
1 Artikelen 261 en 262 van het Wetboek van Strafrecht 
2 http://www.volkskrant.nl/opinie/facebookridders-maken-van-man-een-volksduivel-waarschuw-iedereen-

voor-deze-kk-pedo 


