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Fp i l 
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PRO C E S - V E R B A A L 
aangifte 

Bel~diging 

Dinnenhof 1 A, 2~lJ M ' !i-Gravenh<lge 
Tussen woensdag 25 januari '012 to 09 :00 uur ~n 
donderdag 1 mel 201 4 te Oq : OO uur 

Wij, verbalisanLen , Ronald 
generleke 0 s orin. aktenununer 

, BOA domein 
V'lfl politie Eenhcid Oost-Brahdnt cn 

, inspecteur v~n ro1itle Eenheld Gerardus '-___ _ 
Cost-Brabant , verk1arcn het volgende : 

Op donderdag 1 mei 2014 Le 10 : 10 uur , verscheen veor ons , in h~t pelltieburcau, Heel 
HE'.Imonu Centrum, Kasteel Traverse 101 , 5701 NR Helmonu , een per!;;oon die ons Opgdt te 
:.:ljn : 

Acht.prnaam 
Voornamen 
Geboren 
(;eboo rtepJ aats 
Geslacht. 
Nationullteit 
AdrC's 
Post code plaats 

.Joseph 

Ei ndhoven in Nederland 
Man 
Nederlnndsc 

Hij deed ilangifte en vcrklaarde heL volgcnde over hel in de aanhef vermeld~ incidellt, 
dilt plaaLs vond op dp locaU~ geneemd bij pliH:lts delict . tU5sen woensdag 25 januari 
2012 tc 09 :00 uur en dondeniag 1 mei 20 14 Le 09 : 00 uur : 

"MIJn naam i,'> Joseph en jk wil , nilrnens de Vercniging Vcter'ans W' 

Netherlands, aanqi[l.~ docn Viln Smaad f>:n Laster zeals bedoeld In heL Wetboek van 
Slratrccht onder de artikelen 261 ell 262 , Legen onze minisler van Justitle de heer 
Opstelten , Tk ben bestuurslid bii de Vereniging Veterans Me Netherlands en daardoor 
gerechtitHl om deze aangifLe ta doel\ , 

l\an l1Iij is voor de aa.ngittc , door llulpotticier van Just itie , de hecr 
verteld dat dll een klachtsdclic:t betreft. Mij is ondcL meer verteld dt.lt ik 8 dilgen 
bedcnkLijd heb om de aangiftc in le trekken , l!lerbij wens ik te verklaren daL ik geen 
8 daqen bedcnkLljd nodig heb . 

Op 2.s januaci 2012 schrijft onze minl'::iter cen brief ailn de 'l'weede Kamer die alom 
bekpnd wordt als de "brief geinteqreerde aanprlk outlrlwbikcrs " . Deze Brief :leL ecn 
l<1!'lercampilgne in die voortqezet wordt door :--'et Opcnhdar Minl:jteric (OM) cn tiP 
politie cn die ziin weerga niet kent. Als gcvolC; hiervCln vcrschijnen eL docmenten , 
van J ... hand van OM cn politic , waarin wordt aangegeven dat wi i behoren tot cen , tet 
doc I vf;>rklaa(d~ , groep van zWcJre crimlnelen . 

lIet voert LP ver om ill deze documcnLE:'!n te noemen maar. voorbeelden zijn: 
- IJpprationpf'1 plan van 1\anptlk 1 -moLorclubs van 9 ffiddrt 2013 
- Handboek Nederlandse 1,,-motorclubs (poliLic intern) 
- H ... lls Angpls cn andere 1 -Me ' s in N~derlancl (poliLjp intern) 
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Tc1ken:-> word onze orq.J.nlsrltie met naam en toenaam en ,soms zelfs met dfbeelding(cn) I 

Iwprgezet als cen "criminelc orq~)nl:3at te " en wordL steJ:"k aanbevolen om ons scll~rp in 
dp gaten te hOlJden en , waar mogeJ ijk , maatreqelHn te ncmen dje ons bcstdtlfl 
bemocilikjen dan weI onmogelijk maken . 

11ll1strerend is we] het citaat uit " Het Politiev~kbldd " (OPSPORING) Blauw " De vraaq 
l~ echtcr of er in Nederland wel onschuldi~e I -MC ' s besttldll . De full colour members 
lijkcn zich vpelvuldig individuecl en in groepsvcrba.nn schuldig I.~ maken aan 7.ware 
":rirninaliteil , varierend van atpeJ:sinq , Lot drugshandel en moord en doodslaq . !':,.ken 
waarvoor zc door een gewclddddig afgedwongell zwijgplichL onderling en intimidatie van 
getuiQen "' n slachLoffers 7-eldcn of nooit werden veroordeeld. 

Oat is hel bpeld ove~ OilS rlat wordt ver~pJ:"eid , niel Hlleen binnen de ovcrhAid , maar 
middels de media naar hel gehele Ncdo1.l<llldse Yolk . 

Wij lwhben ook terdege last van tlil helcid : 
- OilS evencmcn\ in 2013 wcrd door de 10k,)le burgemeesLer- verboden; dit op actvi p~ van 
1e Politie 81 ilbant Zuict-OOBL. Uit dit cJcivies bleck ollwf'erlcgbclar dat de politie 
absaluut geell angst had voer "verstorlng van de ope nbare arde " zoals de officiclc 
lezinq van rip burgemcesLp.r luiddc , miwr dat het lilndeJijkc beleid voornoernd werd 
fJevolqd. 
- Onze leden raken klanlen kwijt , omd<1t of;'ze van de politic qeen 7.akcn willen of som~ 
('~ I fs MOG8N d~,p.n met ons . 
- Onze leden worden extrtl qescreend door werkgevers , ondervrailgd en onqevp.er 
middendoor qezaagd en ziin hun bestaan niet meet: zekf.>r . 
- Onze omqeving stelt ons v l-a gen of we wprkelijk geen drugsdealer~ . moordf-'naars c . d. 
7ijn . 
- nf:' bclaslingdienst onder7.oekt onze O[9<'1nisatie en bedrijvcn van onze leden met 
extra veel aandacht als gevo l g van de beleidsnoLD met sems vf'rvelende gt"!volgcn en 
lanqe Ilf'!zwaarprocedll res . 
- In d.,.. rechtbank , illzake vcrqunl1ing " lIarleydag ", worden we nag sLeeds (17 aptil jl.) 

gcnoemd in adviezen viln de pollLit> , met naam pn toenaam, als "bedreiging voo! de 
openb.H~ orde " . 

Orlze minisl~l Weet , of behoort op Z~Jn Ininst te wet,prl , dat cr , in hct 19-jarigc 
bestaan van ollze club , nag nooit cen :;1. ratrcchLelijk ondcrzoek is gcweest tegen onze 
··]ub of leden viln onze club. EJ: is noq nooi-: cen lId van onze club gearJ:e.st",erd. l!:r 
is nog nooil. p~n aanklacht ingedicnd legen onze clut) of een v~n onze ledell door het 

OM . Er is , vour zo ver wlj weten , noq nooit aanqifLf> gedaan t.egen onze club of een 
van onze leden . Het verspreiden van deze informatie en creeJ:en van dit beeld , dat 
ooze eer ell goedc ndam op grove wlj7.e beschadlgt , is lasterlijk en strafbaar qesLeld 
in omi wptboek van Sl.ci'l t recht . 

Wij allen hebben trouw ons Koninq!:>huis en reqp.ring gcdiend v~~r vrede , vJ:ijhcid , en 
rechtvolilr:digheid in ollze wereld . Het doet ons dilfl ook p i jn dilt onze mlnister dcze 
la:-:ter over all::> versprcidt. ot , op zijn minst vCl'anLwoordelijk i.:; vaor de oLgi'lnisaties 
di~ dezc lasler verspreiden . 

We zittcn er:hLer al jaren in de vcrdediging en zoals elk miliLair zal betlmen : soms is 
de aanval de besto verdediging . 

Behalve deze aangifLe hebben wij , Vereniging Vet.erans Me NeLherlands , e~n perbcricht 
uitgcvailrdigd op 01 mel '014 waarin wi j dezc prohlematiek <lull de kaak sl.t~llen. 

Bij deze aangiftc wil lk graag de volgende billngen tocvoeqell : 
Opcrdli:.>neel Plan Van Aanpak 1 -MC ' s 

(Opera L j oneelPlanVanAanpa klpercen1.MCs . pdf) 

- Het dLllkel uit hct po1itie vakblad Blauw van 05 [ebruari 2011 
12011-02-0S-Rlauw . pdf) 

- Het intern rapporL van de KLPIJ "Hell ' s An~el~ en andere l y-MC ' s in Nederlan 

f 
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(Rapport lMC . pdf) 
- Hilndhock Nederlandse li1~motoIC11Jbs 

[llandhoeklpMC. pdf) 

Adll nicmand werd he t recht of de tocsLl':'llunir.q gegeven toL Itet plegen van het teiL. " 

Nadat de aal1ypver de verklaring had dooIgelezcn , volharddH hij da,lrbij , W,larna W1j 
ondert~kC'nden. 

U will. de schade v~r:halen op ch·· verdllchte . 
li wilt or de hoogtc qehoudcn worden Viln de voortganq viln hC l onderzopk . 

Aanvullende gegevens verstrekt door verbalisant 
For is inlonnatie met hel rekking tot verderc proceduce en kan:;; op opht:'ldcrineJ 
v,,?fstn,'kt . 

pr()ces-vp.,-baal dal wii :--ilotcn en onder:t::ekcmh.:m tc 

op ambt.:ibelo[LH 

G. J .C. eed 

N . D . nit 
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U heeft aangifte gedaan 
n heeft uij d~ poliLie aangiCt.e gedaan Vdn ecn s\.riitbaar [p.;t . Dc polltic vltldt hot 
b~lanari.ik dat u wepl wat er met uw ddngittc qebel.ll"t cn WilrH U tetec;ht kunt. voor 
infol'm,ll iJ:> en bulp . In dezf! bijlaqe leest u drldr mccr over. 
Wij [lJdpn u aan om hct <lfsc:ll1:ift Vilt! het pn)ee.s vcrbadl van d<..lllgittc en eventuel ... 
cc'rre~poTldentie over uw <1,JT1giftc mAl dezc bi j lage tf! bewaren . 

Wat gebeurt er met uw aangifte? 
M(·! lW aanqjfte staLl het apsporlngsondf!rzock . Wannccr \J bij uw i-lClngifte tJeeft 
dl-1llyegevcn ddl U op de haogte wilt worden qchollden , \.,rordt u qf!'in[ormeerd over net 

verdere v~r.loop van IH··t onder.zoek . HoucH u cr r~keninq mee daL het eniq~ tijd k,]n 

durcn voordaL er resulLaten bckend zijn . 
Al s C1. \)l1voldoende aanknopingspunten zi in 011 een (')psporing:.;c.mdcrzm~k tc SLfl rten, :La 1 

U'rJ aanqilte worden opges1ugen in de paliti~:ldminisl.ratie . Wannecr er nieuwp. 
dunknopinq:=:;punten bekend worden , zal 11\'; dal1qi fte WCP.f in bch.1T1delinq genomen wordE'f1. 
~ k hierover wordt. u geinformeerd . 

Informatie 
De politie :tal u intormcren over hel verioop van heL ondcr~oek nadt. ~anlc lding vaf, uw 
adrlqittc , Mocht u desondank!i vragcn hebbcn over de !ll.and vafl zakcn Vrln uw '~rlnqifle , 

}~unt. U conLdct opnelllen met het Slachtotferlnket te Den Bosch , bcreikbaar r)p werkddCjen 

tU!i::i£>n 09 . 00 uur I!>:n 16 . 00 llur virJ Lelefoonflurnmcr OA8-b99 11380 . Houdt u jdTl wel het 
pr lces-velbaainummer bi i de hand , want d,:ldr wordL naar qevraaqd . 

Schade 
Al:. u schade heeft. (jeleden door hel strafbare fell 1.5 hel. van belang de schade 7.') 

geed mogo1ijk to be!3chriiven en te flotcren . HoudL I I de sclJade qoed bii Hn bCW,)df goed 

uw bewij zerl zoals : hers tel nota ' 5 , aanschcl fnota ' 5 en cvent ue1c doktersverk1ar i rlg~n . 

lIdrlrmcC! kunt u uw schadE! aantonen en eve.ntuccl op de v~rdachl.t-! verl1a]Hn. 
V'wr meer: informolt iF: ove het verhalen van uw ,schade kunt u contact {!pnemcn met SHN 
vi EI telefoonnurrulll-'r 0900-0101 (lokaa1 tdrief) . SHN kan oak voor u n<lgdan of Il ir. 
dilnmcrklllCJ koml voar een eenmcJ.liqe uit.ke'l:"inq Vrln het. 5chadcfonds CeweldsffilsdriivHTl en 

\J he1pell hij de ,lanVrdiJq . 

Slachtofferhulp Nederland (SHN) 
SHN b1edt Jur.-idische , prakLische en emoLionAle OndAL'stcuning ac.ln slacht.otter:.; van ef-'n 
misdr ijt, cul-!miteit. of verkeersongf-lluk . U kunt uij SIIN t:prechL voar onderstHuninq 
hi i d,... schade,.\ fhande 1 ing en i nformd L ie OVf'! r j ur i rl i schc proccdur es en verzckl!>: r ngen. 
Dc ffit->dewcrkers van SHN onderstcunen u bij het inventari::;ercn ~n onderbouwcn van de 
sch'lde . Oak he1pcn 7.ij u met hct rege1cn van pr,lktischp zaken 7.003.15 h~t invullcn van 
[ormulierl-'fl, heL schri iVt"n van hrievcn ot hct b£>110n llaar in:-;tantil;-!::-;. Oak hiedt SHN u 
aC!ipn<>kkcl1 nRn WdoJrl n gc1ui sterd wordt en met lJ gekckell wordt naar wut. er v~rder RI( ,Pt 

gcb0lJren . Oe {iienstvMrleninq van SHN is qelleel kOMteloos . SAN is bcreikbaar via 
tplcf ,nnununet 0900-0101 (lokaa1 LH ief) or 'Nww . .:;1 clchto[Cerhulp .--.!!.!. . 

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? 
Tndicil u sldchLotfcr bent VLln hllise) ijk qcwpld, dal\ kunt II v~~r praktisch cn 
emoti ,ne1(' hulpverlening contdct opl1t-'men rn~l het Sleunpunl Huiselijk G~we1d {SHG} . 
Bet. t ~lefoonnummcr Vdn hel SHG is 0900-126'626 Wdarna tJ wordt cloorve.rbondcn me'= hl'":!t 
811C; in UW LPgio. 

Voor jllridische onci~rstcuning kunl u conLiict opnemen mel SiiN via tclptaonnumrner 
0'100-11101 (1 okaal Larief), 

Dank 
L,jnk;:ii I!W aanqifle kan de pollt ie bet. .... r cruninelc .let iviteit-en voorkomcn, dadec> 
hI-' r kennel] en bC)JiJ 1 en we) ke 1oea! i es sci1p ('per j n de qal ""n mopt en worden gp.hpudcn. nan)-. 
VI)or uw ,1.lngiftc. 

rMgional~ informatic slilchtoffer in[ormati e lokct ~ *~ 


