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Beste Willem Engel,
In de uitzending van Opsporing Verzocht hebben wij afgelopen dinsdag dingen gezegd,
die wij inderdaad niet zo hadden moeten zeggen. Direct nadat dit geconstateerd is,
hebben wij op onze eigen kanalen de beelden verwijderd. Dit was nog geen 24 uur na de
uitzending. Vanavond komen wij terug op wat wij afgelopen dinsdag hebben gezegd.
Hieronder leest u wat wij vanavond willen gaan zeggen.
Dan vorige week aandacht voor drie brandstichtingen in 1 nacht in Bilthoven bij plekken
die symbool staan voor de overheid, [beelden branden]
een brand was bij het gemeentehuis, eentje bij een pand van de gemeente net naast het
RIVM en een bij een tekstkar waarop stond dat je 1,5 m afstand moet houden.
De timing van die branden had speciale aandacht in het onderzoek: het gebeurde namelijk
in de nacht voor er een groot boerenprotest in Bilthoven was. [beelden drone] Dat protest
was in Bilthoven omdat dat de plek is waar het RIVM zit, op hun berekeningen baseert de
overheid het stikstofbeleid. Die dag bleek dat ook demonstranten van Virus Waanzin - dat
inmiddels is omgedoopt tot Virus Waarheid en Nederland in Opstand naar Bilthoven waren
gekomen als protest tegen het coronabeleid.
[bewakingsbeelden] Er waren beelden van de vermoedelijke brandstichter, die was in deze
auto, vermoedelijk een Hyundai I20 met mogelijk het getal 44 in het kenteken, naar de
achterkant van het gemeentehuis gereden waar vlak erna de brand was. Even later zagen
we iemand terugrennen, en wegrijden.

Vorige week hebben we in de uitzending gezegd dat het zou kunnen dat deze
vermoedelijke brandstichter mogelijk banden had met een militante kern van een van die
actiegroepen die later die dag bij de demonstratie waren.
Daarvoor mijn en onze oprechte excuses aan Farmers Defence Force, Virus Waarheid en
Nederland in Opstand. Er is is namelijk geen bewijs voor zo’n verband tussen de branden
en deze protestgroepen, en ook geen enkele concrete aanwijzing voor een link tussen

degene op de beelden en die groepen. We hadden die link niet moeten leggen. Ook hadden
we niet moeten suggereren dat Farmers Defence Force een militante kern heeft. De
demonstratie is die dag ordentelijk verlopen. Nogmaals sorry, dat hadden we niet zo
moeten zeggen.
Hierbij stel ik u in de gelegenheid om per omgaande doch uiterlijk voor 13:00 uw
eventuele opmerkingen te uiten.
Met vriendelijke groet,
Daan Annegarn
Landelijk team opsporingscommunicatie

