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Geachte lezers, 

 

Ik ben geen advocaat of rechtsdeskundige 
maar vooruit, we gooien eens een balletje op. 
Er zullen best wel veel mensen een boete hebben 
gehad of deze is in de maak voor het overtreden van 

de coronawet. Mondmasker vergeten, handen niet 
gewassen en boven alles de 1,5 meter-afstand niet 

gehouden. 
 
Die 1,5 meter is nog een 

dingetje. Bij een boete voor 

het niet houden van afstand 

van elkaar zijn er altijd twee 

bekeuringen minimaal. Voor 

het niet op 1,5 meter van een 

lantarenpaal kan niet bekeurd 

worden dus je moet altijd met 

z’n tweeën of meer zijn. Zodra 

er maar één bekeuring wordt 

uitgedeeld dan klopt er bij de 

politie of handhavers iets niet 

en dat riekt dan naar 

willekeur. Nu zijn we al aardig 

veel gewend omtrent ons 

rechtssysteem maar je weet 

maar nooit. Laten we het 

onderstaande afbeelding als 

voorbeeld nemen om de 

staatskassa even ring-ring te 

laten doen. Deze foto staat op 

de website gepubliceerd van 

onze staatstelevisie, de NOS, 

met de mededeling dat deze 

bekende politicus in 

overtreding is met de 

coronaregels. Maar het 

Openbaar Ministerie 

onderzoekt nu nog wel wat of 

wie de aanzet is geweest tot 

deze situatie, die mevrouw of 

de politicus. Want je kan dus 

nooit een Proces-Verbaal 

geven aan 1 persoon. Maar 

hoe zit dat dan met de andere 

mensen op deze foto die om 

diezelfde twee staan en 

genieten volop van het weer 

en hun vrijheid.  

 Fractal     

 

 

 

 

WIE ZAL DAT BETALEN? 

  

  



 

 

Denk even met mij mee:  

• Dus de politicus staat te dicht bij die mevrouw en 

andersom en dat is 2 X € 95,00.  

• Wellicht staat deze politicus ook te dicht bij die andere 

heer rechts van hem en dat is dus 1 X € 95,00 voor die 

mijnheer van uitgaande dat de politicus maar een Proces-

Verbaal krijgt.  

• Naast die mijnheer staat ook nog een andere mijnheer... 

1 X € 95,00.  

• De mijnheer die achter de dame staat… 1 X € 95,00.  

• De personen die we niet herkennen maar er wel staan           

4 X € 95,00.  

• Met deze foto verdient de staat ring-ring € 855,00 met 

dank aan de NOS.  

 

Zover zal het niet komen 

want zoals gezegd voor een 

Proces-Verbaal voor de 1,5 

meter regel heb je minstens 

twee personen voor nodig. 

Heb je ooit een boete gehad 

voor de 1,5 meter regel in de 

coronawet dan moet de 

ander(en) dat ook hebben 

gehad. Uiteraard moeten de 

andere politici dus ook een 

Proces-Verbaal aan de bips 

krijgen voor onder anderen 

sporten in een gesloten 

sportlocatie, schaatsen 

slijpen in een gesloten 

winkel en schaatsen op een 

schaatsbaan. Daar hoor je 

de staatsomroep, de NOS, 

niet over en al zeker niet het 

OM. Of de politie in Urk echt 

een onderzoek gaat doen 

met de goedgevulde kerken 

valt nog te bezien. 

 

 

 

Succes,   

Peter 


