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Helmond, 7 mei 2015
Edelgrootachtbare Heer / Vrouwe,
Op 2 april 2015 hebben wij bij het OM aangifte gedaan van smaad en laster tegen de politie.
Gemeld strafbaar feit wordt door de hoofdofficier van justitie te ‘s-Hertogenbosch niet
(verder) vervolgd. Hierover willen wij ons beklag doen in de zin van artikel 12 Sv.
De redenering voor sepot door het OM kunnen wij niet volgen en we kunnen er ons dan ook
niet mee verenigen.
Allereerst stelt de hoofdofficier: “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.”
Dit is echter duidelijk WEL het geval zoals wij hebben aangegeven in de aangifte. Wij
achten opmerkingen als “ … die zich met (zware en ondermijnende) criminaliteit
bezighouden …” en “ … zijn daarmee een criminogene omgeving …” wel degelijk
onnodig grievend en het moge duidelijk zijn dat dit ver van de de waarheid is.
Dan wordt gesteld “Voor wat betreft de door u aangehaalde publicatie stel ik vast dat
het daarbij gaat om een document dat is opgebouwd uit empirisch onderzoek,
waarmee wordt beoogd de kennis omtrent OMG's bij de politie en haar partners te
vergroten.”
Deze stelling gaat mank en is wellicht het grootste probleem. De politie heeft geen
onderzoek gedaan binnen onze vereniging, er zijn geen lopende zaken tegen onze
vereniging.
Het “onderzoek”, voor zover dit al heeft plaatsgevonden, heeft zich, in grote lijnen, gericht op
601, bij de politie bekende, leden van motorclubs (N=601). Vervolgens wordt in het
document opgemerkt dat wij tot deze “OMG’s” behoren, zonder enige verdere uitleg of
staving van deze stelling.
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Tenslotte stelt het OM: “Het doel van de publicatie is dan ook niet om te beledigen,
maar om de kennis omtrent OMG's bij de partners te vergroten.”.
Het feit dat de politie het document ter download zet op haar eigen website voor eenieder en
de media er van op de hoogte stelt bewijst dat dit zeker geen document geschreven is voor
haar “PARTNERS”. Ook heeft het niets met “kennisoverdracht” te maken.
De wijze van verspreiding toont aan dat het document louter bedoeld is informatie te
verspreiden omtrent ons die nergens anders toe kan dienen als ons in een kwaad daglicht
te stellen. Dat gebeurt vervolgens dan ook want de (sensatie)pers vindt deze informatie “om
te smullen” en citeert er bijna dagelijks uit.
Voorgaande is de DEFINITIE van de artikelen 261 en 262 WvS:
Art. 261.1 WvS: “Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door
telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid
te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft …”
Art. 261.2 WvS: “Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen,
verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de
inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan
smaadschrift, gestraft …”.
Art. 262.1 WvS: “Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het
te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft
…”.
Wij willen dan ook dat de politie vervolgd wordt voor VALSHEID IN GESCHRIFTE, SMAAD,
SMAADSCHRIFT en LASTER.
In afwachting van uw reactie verblijft,

Joseph Raaijmakers

Bijlagen:
-

Aangifte
Sepotbericht
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Betreffende: Aangifte SMAAD, LASTER en/of VALSHEID IN GESCHRIFTE tegen POLITIE
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/publicatiesarchief/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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beoordeling aangirte

Gcachte h eer Raaijmakers,
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 doo r ee n publicalie
omtrent OUllaw Motorgangs op de internelsile politie .nl
In deze publicatie wordt MC Th e Veterans genoemd als Outlaw Motorgang en
wordt ten aanzien van OMG's in zijn algemeenheid ges leld dat zij zich van
a ndere motorc1ubs onderscheiden, door verstoringen va n de open bare orde en
daarbij geweld en bedreigingen niet schuwen.
Ook zo ude n de chapters van de OMG's veelleden kennen die zich met "zware
en onde rmijnende 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 le ugen s worden verspreid,

waardoor e r sprake is van valsheid in geschrift, alsmede smaad e n /of laSler.
Nu de aangifte zich richt tegen de politie, beschouw ik die co nform hel
gestelde in artikel 269 van het wetboek van strafrecht als klacht, met het
verzoek tot het instellen van strafve rvolging, voo r zover het daarbij gaat om de
mi sdrijven smaad e n laste r, geri cht tegen de landelijk korpschef, mT. G.
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Bouman _
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Voor wat betrefl
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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