Openbaar Ministerie
T.a.v. Edelachtbare vrouwe/heer Officier van Justitie
Postbus 20302
2500 EH DEN HAAG
AANTEKENEN

Amsterdam, 7 juli 2017

Uw referentie : -Onze referentie : 17.261.3
E-mail
: info@bondvanwetsovertreders.nl

Edelachtbare,
Bijgaand treft u aan een aangifte waar ik u kortheidshalve naar verwijs met het verzoek deze in
behandeling te nemen.
Vertrouwende erop u hiermee naar behoren te hebben bericht verblijf ik,
Hoogachtend

Mr. P.J. Vleeming
Voorzitter
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T. 020-362.79.77
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De Bond van Wetsovertreders heeft vestigingen in Amsterdam, Groningen en Maastricht en is lid van IAD International
Inc.

Aan de Edelachtbare vrouwe/heer Officier van Justitie
Arrondissementsparket ’s-Gravenhage
Postbus 20302
2500 EH DENHAAG

AANGIFTE VAN EEN STRAFBAAR FEIT
ex artikel 261 lid 1

ondergetekende;
mr Pieter Johan Vleeming, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de vereniging met
beperkte rechtsbevoegdheid BOND VAN WETSOVERTREDERS (hierna: aangeefster),
waarvan het bestuur is gevestigd te Amsterdam aan de Albert Verweystraat no. 15-1
(Postbus 67048, 1060 JA Amsterdam)

Deze aangifte richt zich tegen de heer GIDI MARKUSZOWER tweede kamerlid van de
politieke partij Partij Voor de Vrijheid (hierna: PVV), Binnenhof 22 2513 AA te ’sGravenhage.

VOORWOORD
1. De aangeefster (hierna: BWO) is een vereniging die zich ten doel stelt de belangen
van (ex-) gedetineerden en wetsovertreders te behartigen dit in de ruimste zin van
het woord. In het kader daarvan is de vereniging bevoegd aangifte te doen van
onderstaande strafbaar(e) feit(en).

FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN:
2. Op 7 juni 2017 omstreeks 17.00 uur heeft verdachte (hierna: Markuzower) in een
interview met het Algemeen Dagblad (hierna: AD) (bijlage 1) een interview
gegeven naar aanleiding van het overlijden van twee 16 jarige meisjes.
3. Het artikel gaat over de mening van Markuszower dat hij voor 14 jarige een
levenslange gevangenisstraf wil.
4. In het artikel noemt hij de beide verdachten van de moord op de meisjes “beesten”
en “monsters”.
5. In de onderhavige zaak (vermoorde meisjes) zijn de verdachten weliswaar
aangehouden en in verzekering gesteld, maar, ten tijde van het doen van deze
aangifte, nog niet in bewaring gesteld door de rechter-commissaris.
6. Daarnaast zijn de verdachten nog niet onherroepelijk veroordeeld door de
rechtbank Midden-Nederland zodat Markuszower van beide verdachten hun naam
en goede eer hebben aangetast door het te laste leggen van een bepaald feit of
feiten, met het kennelijke doel daaraan ruchtbaarheid te geven zodat verdachte
zich schuldig heeft gemaakt aan smaad c.q. laster.
7. BWO is van mening dat het juist bij een politicus dan wel een persoon behorende
tot of deel uitmakend van een politieke partij zich uiterst terughoudend moet zijn
in uitlatingen die de rechter(s) kan beïnvloeden.

WESHALVE:
Het U Edelachtbare vrouwe/heer Officier van Justitie moge behagen de Rijksrecherche
opdracht geven een strafrechtelijk onderzoek te starten, en vervolgens, bij een of
meerdere strafbare feiten tot vervolging van verdachte over te gaan.
VERKLARING:
Ondergetekende verklaart deze aangifte naar waarheid te hebben opgemaakt en aan
niemand opdracht te hebben gegeven dit/ deze feit(en) te plegen,

Ondertekend

Mr. P.J. Vleeming
Voorzitter.

