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Aangifte d.d. 2 april 2015
Beoordeling aangifte

Geachte heer Raaijmakers,

Met uw aan mij gerichte brief d .d . 2 april 2015 deed u aangifte ter zake
wederrechtelijke vrijheidsberoving, zoals dat naar uw mening ten opzichte van
u gepleegd zou zijn door een politieal11btenaar van de eenheid Oost-Brabant.
U stelt in uw aangifte te zijn aangehouden door een politieambtenaar die uw
identiteit al eerder had vastgesteld en daardoor niet bevoegd zou zijn om dit
nogmaals te doen.
Uit het door de politieambtenaar opgemaakte proces-verbaal blijkt echter dat
die uw identiteit nog niet eerder had vastgesteld.
Nu u en andere leden van Me The Veterans kart voor de controle in "full
colours" in het horecagebied gelegen aan het Stratul11seind te Eindhoven
vcrb leven, waardoor onder omstandigheden problel11en met derden konden
ontstaan, acht ik het vastste llcn van uw identitcit in overeenstemming met de
daarvoor geldende wet- en regelgeving.
Nu u niet voldeed aan de verplichting om uw identiteitsbewijs ter inzage aan
de po litieambtenaar te bieden werd u dan ook aangehouden op grand van
overtreding van artike1447' va n het wetboek van strafrecht, ter geleiding voor
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een hulpofficier van justitie.
lk acht deze aanhouding rechtmatig en ben dan ook van oordccl dat er in dil
geval geen sprakc is van wederrechtelijke vrijheidsberoving.
Ik zal legen de politieambtenaar dan ook geen strafvervolging doen inslel\cn.
lndien u zich niel met mijn oordeel kunl verenigcn, dan kunlll daar ingevolge
artikel 12 van h et welbock van strafvordering schriftelijk bezwaar lcgen
indienen bij het gerechlshof te 's- llertogenbosch, met het verzoek om alsnog
lol slrafvervolging te doen overgaan.
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