Aan de edelachtbare heer Officier van Justitie
Arrondissementsparket Maastricht
Postbus 1987
6201 BZ MAASTRICHT

Amsterdam, 3 juli 2017

Uw referentie : --Onze referentie : 21.33.12
E-mail
: info@bondvanwetsovertreders.nl

Edelachtbare,,
Als bijlage treft u aan een aangifte tegen de directie van FPC Rooyse Wissel te Oostrum met het
verzoek deze in behandeling te nemen en een ontvangstbevestiging naar onderstaand adres te
sturen.
Met gevoelens van meeste hoogachting en verschuldigde eerbied verblijf ik,
Hoogachtend

Mr. Pieter Vleeming
Voorzitter

Postbus 67048
1060 JA Amsterdam
W. www.bondvanwetsovertreders.nl

T. 020-362.79.77
Bank SNS Bank NV
F. 020-613.17.92
IBAN NL05SNSB0945476043
E. info@bondvanwetsovertreders.nl

KvK: 67383963

De Bond van Wetsovertreders heeft vestigingen in Amsterdam, Groningen en Maastricht en is lid van IAD International
Inc.

AANGIFTE VAN STRAFBARE FEITEN
1. Primair Schending van het briefgeheim (art. 201 sr)
Subsidiair Diefstal (art 310 sr.)
2. Chantage (ex art. 317 sr)

Ondergetekende;
De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid BOND VAN WETSOVERTREDERS, (Hierna:
aangeefster), gevestigd en kantoorhoudende te (1064 SR) Amsterdam aan de Albert Verweystraat
15-1, (Postbus 67048, 1060 JA Amsterdam).

Deze aangifte richt zich tegen:
De directeur van het FPC DE ROOYSE WISSEL, (Hierna: Verdachte) als dagelijks
eindverantwoordelijke, van de zaken die zich afspelen binnen de kliniek, dan wel diens
plaatsvervanger(ster)

VOORWOORD:
1.`

Aangeefster (hierna: BWO) is een vereniging die zich inzet voor de belangen van (ex-)
gedetineerden en wetsovertreders in het algemeen. De vereniging heeft leden, zo ook,
veertig leden in de FPC de Rooyse Wissel (Hierna FPC).

FEITEN EN OMSTADIGHEDEN:
2.

Twee leden hebben aan de BWO een aantal klachten geschreven die waren gericht aan het
antwoordnummer 39343 te Amsterdam op 15 mei en 22 mei, deze brieven zijn bij de BWO
nimmer aangekomen en ook niet de kliniek verlaten.

3.

Met een antwoordnummer kan de klant zien waar de brief is gebleven de z.g. Track and
Trace service van PostNL.

4.

De BWO heeft onlangs een schrijven gericht aan de directie die per brief heeft medegedeeld
geen informatie of enig contact te wensen. De BWO krijgt de dossierstukken meestal via
kennissen en familie over het reilen en zeilen in de FPC.

5.

Onlangs is bij de BWO ter sprake gekomen, van een lid, dat de directie wil dat ieder lid zijn
lidmaatschap gaat opzeggen anders zou dit consequenties hebben voor het onbegeleid
verlof dan wel zouden er sancties plaatsvinden binnen de FPC.

6.

Het is een ieder zijn goed recht zich te verenigen, zoals bepaald in de grondwet, alleen
mensen zijn uitgesloten waarvan de rechter b.v. op vordering van de Officier van Justitie de
vereniging heeft verboden.

7

De directie van de FPC ontneemt patiënten daarnaast dat recht en chanteert ze door b.v.
het begeleid verlof af te nemen of daarmee te dreigen dan wel binnen de FPC disciplinaire
maatregelen te vaardigen.

CONCLUDEREND
Op grond van het bovenstaande is er een reële verdenking van 1. primair: schending van
briefgeheim, 2. subsidiair diefstal van poststukken en 3 Chantage.

WESHALVE
Het u edelachtbare Officier van Justitie moge behagen een strafrechtelijk onderzoek in te stellen en
de verdachte te vervolgen.

VERKLARING:
Niemand heeft opdracht gegeven deze feiten te plegen en deze aangifte is naar waarheid
opgemaakt

Ondertekend,

Mr P.J. Vleeming
Voorzitter (alleen bevoegd)

