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Motorclubs Black Sheep MC en Veterans MC eisen de strafrechtelijke vervolging van de heer mr. I.W. 
Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie wegens laster, smaad en belediging 
 
 
Inleiding 
Meermalen wordt in de landelijke media bericht over een aantal motorclubs als “outlaw bikers”, “1% 
MC’s” en “criminele motorclubs”. Thans wordt door Justitie en politie de term “Outlaw Motorcycle Gang 
(OMG) gehanteerd. De motorclubs en hun leden zouden gedragingen vertonen en/of activiteiten 
ontplooien die in strijd zijn met de wet en/of maatschappelijke normen. De motorclubs Black Sheep MC en 
de Veterans MC worden hierin met name genoemd.  
 
Deze motorclubs stellen onafhankelijk van elkaar voorop dat de club en alle individuele leden de wetten en 
regelgeving van Nederland en de universele mensenrechten respecteren. Zij onthouden zich verre van het 
ontplooien van activiteiten waardoor het bezigen van termen als “Outlaw Motorcycle Gang” en “criminele 
motorclubs” jegens hen te rechtvaardigen is.  
 
Telkenmale moet echter uit de media en diverse officiële en gepubliceerde documenten worden vernomen 
dat de overheid bezig is met de aanpak van de zogenaamde OMG’s. Bij monde van de minister van Justitie, 
de heer I.W. Opstelten worden de motorclubs Black Sheep MC en Veterans MC in dat verband geschaard 
onder de definitie “Outlaw Motorcycle Gangs”. In gepubliceerde brieven aan de Tweede Kamer en in 
diverse berichtgeving in de media schrijft en spreekt de heer Opstelten onder andere over “motorbendes 
(…) ter formele onderscheiding van gewone motorclubs of –verenigingen”. Verder schrijft hij in een brief 
van 20 juni 2014 aan de Tweede Kamer: “OMG’s vormen een bedreiging van de openbare orde en de 
veiligheid. Er is sprake van georganiseerde criminaliteit en ondermijning of normoverschrijdend gedrag 
onder de dekmantel van OMG’s.”  
 
Het optreden van de overheid, de berichtgeving en de uitlatingen waaraan de heer Opstelten zich schuldig 
maakt ontberen elke feitelijke en juridische grondslag. De Black Sheep MC en Veterans MC vinden dat 
hiermee alle maatschappelijke fatsoensnormen zijn geschonden. Door het moedwillig stigmatiseren in het 
publieke domein zijn hun eer en goede naam onherstelbaar beschadigd. Daarnaast maakt de heer 
Opstelten zich als minister schuldig aan het doelbewust onjuist informeren van de Tweede Kamer en het 
publiek over beide motorclubs. 
De heer Opstelten dient als minister te waarborgen dat in zijn beleidsvoering  de morele integriteit, de eer 
en goede naam van natuurlijke personen en verenigingen niet worden aangerand. De heer Opstelten weet 
of kan redelijkerwijze vermoeden dat zijn uitlatingen in het maatschappelijk verkeer niet op waarheid 
berusten. Desondanks geeft hij daar doelbewust ruchtbaarheid aan. Daarom maakt hij zich schuldig en 
laster, smaad en belediging.  
 
Onderzocht in een strafrechtelijk kader dient dan ook te worden of de heer Opstelten zich schuldig heeft 
gemaakt aan genoemde strafbare feiten, hetzij met schending van een bijzondere ambtsplicht, hetzij met 
gebruikmaking van macht, gelegenheid of middel, hem door zijn ambt geschonken. Wanneer uit het 
strafrechtelijk onderzoek blijkt dat de heer Opstelten opzettelijk niet op waarheid beruste uitspraken heeft 
gedaan, die aldus op geen enkele wijze kunnen worden gedragen in de uitoefening van zijn politieke taak 
en beleid, dient hij ter zake strafrechtelijk te worden vervolgd.      
 



De Black Sheep MC en Veterans MC hebben onafhankelijk van elkaar een aantal juridische acties in gang 
gezet om zich te weren tegen de laster en smaad en de gevolgen van de jegens hen onterechte aanpak van 
de zogenoemde OMG’s. 
 
Black Sheep MC 
 

 De Black Sheep MC hebben op 9 maart 2015 het Presidium van de Tweede Kamer verzocht een 

opdracht tot vervolging te geven tegen de heer Opstelten als minister van Veiligheid en Justitie 

wegens het meerdere malen plegen van laster en smaad. Zij doen een beroep op artikel 119 van de 

Grondwet waarin is bepaald dat de Tweede Kamer kan besluiten dat een minister wegens 

ambtsmisdrijven kan worden vervolgd voor de Hoge Raad. 

  De ministers van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en de korpschef van de Nationale 

Politie worden gesommeerd  de Black Sheep MC niet meer te bestempelen als Outlaw Motorcycle 

Gang. Daarmee mag de landelijke aanpak tegen zogenoemde OMG’s zich niet meer tegen de Black 

Sheep MC richten. Wanneer uiterlijk 1 april 2015 niet aan deze eis is voldaan zal het in een kort 

geding bij de rechter worden gevorderd. 

 In een civiele procedure stellen de Black Sheep MC de betrokken ministeries aansprakelijk en  

vorderen zij een vergoeding van de schade wegens onrechtmatige overheidsdaad. 

 De Black Sheep MC hebben op 25 februari 2015 tegen de politie aangifte gedaan wegens laster en 

smaad. De politie verspreidde immers naar aanleiding van de onterechte inval in het clubhuis te 

Ede op 16 februari 2015 op hun website het bericht dat de leden van de Black Sheep MC op grote 

schaal betrokken waren bij criminele activiteiten, ondermeer op het gebied van wapens en drugs.   

 Tegen het Openbaar Ministerie te Arnhem en de politie wordt een klacht ingediend wegens de 

onterechte inval in het clubhuis te Ede. 

  
Veterans MC 
 
De Veterans MC hebben al op 1 mei 2014 aangifte gedaan tegen de heer Opstelten wegens belediging, 
laster en smaad. De aangifte wordt inmiddels behandeld bij de Hoge Raad. Zij eisen de strafrechtelijke 
vervolging van de heer Opstelten als minister wegens het plegen van ambtsmisdrijven, dan wel als 
natuurlijk persoon wegens diverse ongefundeerde en beledigende uitspraken in de media en in officiële 
gepubliceerde documenten. Naar verwachting zal de zitting bij de Hoge Raad voor de zomer van 2015 
plaatsvinden.  
 
Afsluitend 
De Black Sheep MC en de Veterans MC eisen onafhankelijk van elkaar dat de overheid per direct stopt met 
de diverse inbreuken in de persoonlijke levenssfeer en het veroorzaken van de imagoschade. Tevens dient 
de overheid per direct te stoppen met het ongefundeerd criminaliseren van deze motorclubs in de media 
en beleidsvoering. De heer Opstelten moet stoppen met het plegen van laster en smaad. Na jaren van 
stigmatisering is voor hen de maat vol en zullen vanaf heden alle mogelijke juridische procedures worden 
ingezet om ervoor te zorgen dat ze met rust worden gelaten.  
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