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Opcnbaar Ministerie 
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28 apr il 2015 
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Aangift e 2014180452- 1 
beoordeling aangirte 

Gcachte heer Raaijmakers, 

Bezoekadres: 

Leeghwaterlaan 8 
5223 SA 's-Hertogenbosch 

Telefoon: (088) 699 1800 

Fax: (088) 699 0231 

Bij beantwoording de 

datum en cns (eventuele) 

kenmerk vermelden 

Op 2 april 2015 werd door u middels een aan mij gericht faxb erichl aangifte 
gedaan van valsheid in geschrifl, smaad en/of laster, zoals da l naar uw mening 
ten opzichle van MC The Veterans wordl geplcegd door een publicalie 
omtrent OUllaw Motorgangs op de internelsile politie .nl 

In deze publicatie wordt MC The Veterans genoemd als Outlaw Motorgang en 
wordt ten aanzien van OMG's in zijn algemeenheid ges leld dat zij zich van 
andere motorc1ubs onderscheiden, door verstoringen van de open bare orde en 
daarbij geweld en bedreigingen niet schuwen. 
Ook zo uden de chapters van de OMG's veelleden kennen die zich met "zware 
en ondermijnende criminaliteit bezighouden, hun eigen regels boven en 
builcn die van de rechtss taat slellen en een criminogene omgeving vormen , 
waannee het makkelijk (internationaal) zaken doen is" 

U bent van mening dat daarmee opzettelijk leugens worden verspreid, 
waardoor er sprake is van valsheid in geschrift, alsmede smaad en /of laSler. 

Nu de aangifte zich richt tegen de politie, beschouw ik die conform hel 
gestelde in artikel 269 van het wetboek van strafrecht als klacht, met het 
verzoek tot het instellen van strafve rvolging, voor zover het daarbij gaat om de 
misdrijven smaad en laste r, gericht tegen de landelijk korpschef, mT. G. 
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Bouman_ 

Voor wat betrefl de~ aangehaalde publicalie stel ik vaSl dat het daarbij gaat 
om een docwnenl dat is opgebouwd uit empirisch onderzoek, waarmee w(Hdt 
beoogd de kennis omtrenl OMG 's bij de politie en haar partners te vergroten. 

Met betrekking tot de redactie van de publicatie ben ik van oordeel dat daarin 
naar inhoud en vorm geen onnodig grievende zinsneden zijn opgenomen , 
noch ook opzettelijk zaken worden aangehaald die in strijd zouden zijn met de 
waarheid. 

Het doel van de publicalie is dan ook niet om te beledigen, maar om de kennis 
omtrent OMG's bij de partners te vergroten. 

In de publica tie wordt voorts aangehaaId dat niet elke individuele outlawbiker 
vanzelfsprekend crimineel actier is . 

Op basis van het vorenstaande ben ik van oordeel dat voor de door u 
genoemdc strafbare feitcn geen bewijs kan worden geleverd, zodat ik legen mr. 
Bouman geen slrafvervolging zal do en instellen . 

Indien u zich niet met mijn oordeel hillt verenigen, dan kunt u daar ingevolge 
artikel 12 van hel wetboek van strafvordering schriftelijk bek/ag over indienen 
bij hel gercchtshof te 's-Ilertogenbosch, met het vcrzoek om alsnog tot 
strafvervolging te do en overgaan . 
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