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Spijkenisse, 16 mei 2022
Betreft: Schadevergoeding onterechte aanhouding Schiphol wegens noodbevel.
Geacht College,
Tijdens het Protestival van december 2019 werd ik aangehouden op Schipholplaza en ingesloten voor
enkele uren. Daarna volgde een beleidssepot waardoor ik een strafblad opliep. Tegen dit beleidsepot heb ik
bezwaar gemaakt en er is een klacht ingediend bij het Ministerie van Defensie, vanwege de aanhouding.
Ik was aan het werk als radioverslaggever toen ik werd aangehouden. Dat weerhield de Kmar niet om mij te
arresteren. Tegen de werkwijze heb ik een klacht ingediend en die is door de klachtencommissie
overgrotendeels gehonoreerd en ook overgenomen door de leiding van de Kmar. Tijdens de aanhouding
zijn fundamentele fouten gemaakt.
Tegen de beleidssepot en de weigering van het Openbaar Ministerie om de beleidssepot terug te draaien is
door mij een Art 12 SV procedure gevoerd en gewonnen. 2,5 Jaar na dato is echter het OM niet begonnen
aan een procedure die moet leiden tot vrijspraak van hetgeen ten laste werd gelegd: Deelname aan een
demonstratie en de weigering te vertrekken. De verwijdering is bevolen op basis van een besluit tot het
uitvaardigen van een noodbevel, door locoburgemeester Nobel die middag. U kunt mijn dossier hier lezen:
https://alfredblokhuizen.nl/radio/arrestatie-tijdens-werkzaamheden-protesten-schiphol/
Enkele weken geleden werd het noodbevel vernietigd, waardoor met terugwerkende kracht mijn
aanwezigheid op Schipholplaza gelegitimeerd was, zeker in de functie van radioverslaggever. Vanwege die
functie was mijn aanwezigheid sowieso gelegitimeerd. De beslissing om een noodbevel uit te vaardigen
door uw gemeente heeft er toe geleid dat ik van mijn vrijheid ben beroofd en ik werd gestort in een reeks
dure en tijdrovende procedures. Die procedures zijn nog steeds niet beëindigd. Ik heb daardoor flinke
schade opgelopen en die loopt nog verder op. We hebben het hier dus over gevolgschade van een door u
genomen beslissing. Daarvoor bent u aansprakelijk.
Graag wil ik met uw gemeentebestuur overleggen over compensatie van de geleden schade. Uw gemeente
is immers aansprakelijk vanwege de beslissing onterecht een noodverordening uit te vaardigen. Liefst
handel ik e.e.a. af zonder tussenkomst van de rechterlijke macht. Die heeft het al druk genoeg.
De schade betreft materiele en immateriële schade, veroorzaakt door vrijheidsontneming, procedures en het
oplopen van een strafblad. Verder zijn er veel kosten gemaakt om de gevolgen van de aanhouding
ongedaan te maken.
Indien u de aansprakelijkheid niet wenst te aanvaarden, verzoek ik u daaromtrent een voor beroep vatbare
beslissing te nemen.
In afwachting van uw antwoord,
A.B. Blokhuizen

