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Geachte leidinggevende, 

  

Naar aanleiding van een incident vanmiddag omstreeks 15,15 uur in uw supermarkt 

Nettoramar op voornoemd adres, deel ik u het volgende mee. 

 

Nadat ik mijn levensmiddelen bij de kassa afgerekend had en van plan was het filiaal te 

verlaten, werd ik door één van uw medewerkers tegengehouden bij de uitgang waardoor ik het 

pand niet kon verlaten. Dit vanwege het niet dragen van een mondkapje. 

Tot drie maal toe heb ik op normale wijze een poging ondernomen om mijn winkelwagen met 

inhoud te bevrijden uit handen van de filiaalmedewerker, die dit weigerde.  

Hierna heb ik met enig geweld mijn winkelwagentje moeten bevrijden uit handen van uw 

medewerker, waar na ik het pand kon verlaten. 

 

Hierbij wil ik u erop wijzen dat er in dit geval sprake is van gijzeling. Wetboek van Strafrecht 

Artikel 282a: Hij die opzettelijk iemand wederechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd 

houdt met het oogmerk een ander te dwingen iets te doen of niet te doen wordt als schuldig 

aan gijzeling gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de 

vijfde categorie. 

   

Tevens is er bij dit voorval sprake van intimidatie en discriminatie, immers wordt mij op 

grond van “het niet dragen van een mondkapje” de uitgang geblokkeerd. 

Ik wil u er op wijzen dat de rijksoverheid geldende regels heeft opgesteld voor uitzonderingen 

op de mondkapjesplicht. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, is dit pure discriminatie. 

 

Op deze gronden is het mij geoorloofd om bij de politie aangifte te doen van dit voorval, 

gijzeling/intimidatie/discriminatie. 

 

Ik kan u mededelen dat ik bij het eerst volgende bezoek aan uw filiaal “bij weigering van 

binnentreden zonder mondkapje” alsnog aangifte doe op het politiebureau te Hengelo van de 

voornoemde gebeurtenis. (betreffende zaak) 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Bezoeker van uw filiaal  

  


