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Helmond, 2 april 2015 
 
Edelgrootachtbare Heer, 
 
Langs deze weg willen wij aangifte doen van een MISDRIJF. Documenten opgesteld en 
verspreid door de politie bevatten opzettelijke leugens waardoor er sprake is van valsheid in 
geschrifte, smaad en/of laster. In onze optiek is dit een misdrijf.  
 
Het moge duidelijk zijn dat, gezien de antecedenten binnen onze vereniging, er geen enkele 
aanleiding is om deze leugens te verspreiden. Er is niet eens een onderzoek gaande tegen onze 
vereniging dan wel tegen een van onze leden. Tevens hebben wij geen toestemming gegeven 
aan de politie om deze leugens te verspreiden. 
 
Als belangrijkste bewijsmiddel verwijzen we naar het laatste stuk dat, in opdracht  en onder 
verantwoordelijkheid van de politie, publiekelijk is verspreid via www.politie.nl  
“Outlawbikers in Nederland”: 
 
http://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/documenten-algemeen/publicaties-
archief/outlawbikers-in-nederland.pdf  
 
Hierin staat duidelijk het volgende vermeld: 
 
“Outlaw motorcycle gangs zijn immers geen normale motorclubs, waar alleen het plezier 
van motorrijden centraal staat. Outlaw motorcycle gangs laten zich in ons land kennen 
door verstoringen van de openbare orde, waarbij geweld en bedreigingen niet geschuwd 
worden. De chapters hebben veel leden, die zich met (zware en ondermijnende) 
criminaliteit bezighouden en men stelt eigen regels boven en buiten de regels van de 
rechtsstaat. De chapters zijn daarmee een criminogene omgeving, waarin het makkelijk 
crimineel (internationaal) zaken doen is.” 
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“Al deze ernstige verstoringen van de rechtsorde vragen om een integrale en 
daadkrachtige aanpak van de overheid.” 
 
Tenslotte merkt men in dit document op: 
 
“De Veterans zijn sinds 2005 een outlaw motorcycle gang.” 
 
Ook de eerdere stukken zoals "Hells Angels en andere 1%-MC’s in Nederland" werden, 
ondanks dat deze als “Politie Intern” werden bestempeld gewoon verspreid via www.politie.nl . 
De bewijzen hiervan zijn bij ons voorhanden. 
 
Dit zijn zeer ernstige aantijgingen die nergens op berusten. Doordat dit soort documenten via 
internet aan het publiek en vooral de pers worden aangeboden wordt onze goede naam ernstig 
besmeurd en aangetast.  
 
De politie weet, of op zijn minst behoort te weten, dat er geen strafrechtelijke redenen zijn om 
ons in documenten zoals deze op te nemen. Dan kan de enige reden slechts zijn het moedwillig 
besmeuren een aantasten van onze goede naam, m.a.w. SMAAD & LASTER. 
 
Nu al hebben al deze documenten een zware impact op ons bestaan. Overheden maken beleid 
of worden gedwongen beleid te maken naar aanleiding van deze documenten. Wij kunnen niet 
langer vrijelijk bewegen. We kunnen niet langer deelnemen zoals elke andere burger aan 
evenementen. We worden beperkt in onze vrijheid. We moeten vrezen voor ons werk. We raken 
klanten kwijt. We voelen het nu al als gestraft worden zonder enige veroordeling of zelfs 
aanleiding. 
 
Ook de impact in de maatschappij is enorm. De maatschappij is in grote meerderheid gaan 
geloven in de leugens die verspreid worden waardoor we overal op een wijze benaderd worden 
die we niet verdienen of vaak zelfs ontweken worden. 
 
Het voert op dit moment te ver om u te overstelpen met bewijsmiddelen die bij ons in overvoede 
voor handen zijn. Het stuk “Outlawbikers in Nederland” bevat al 246 pagina’s en wij zijn in het 
bezit van nog vele stukken meer. Wij zijn echter gaarne bereid deze tijdens de procedure te 
overleggen.  
 
In afwachting van uw reactie verblijft, 
 
 
 
 
Joseph Raaijmakers 
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