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Uw kenmerk

Geachte heer Vleeming,
Naar aanleiding van uw brief van 7 juli 2017, waarin u namens de Bond van
Wetsovertreders verzoekt om strafrechtelijke vervolging van de heer D.
Markuszower, bericht ik u als volgt.
Uit uw brief en bijlagen is mij gebleken dat u aangifte wilt doen tegen de heer D.
Markuszower, Tweede Kamerlid voor de Partij Voor de Vrijheid. In uw aangifte
geeft u aan dat voorgenoemde persoon zich schuldig heeft gemaakt aan smaad
dan wel laster, doordat hij in een interview met het Algemeen Dagblad op 7 juni
2017 heeft gepleit voor levenslange gevangenisstraf voor de verdachten van de
moord op de 14-jarige meisjes Savannah en Romy. Tevens heeft de heer
Markuszower de verdachten bestempeld als 'beesten' en 'monsters'. Gelet hierop,
verzoekt u mij de heer Markuszower strafrechtelijk te vervolgen.
Het Openbaar Ministerie heeft als taak het opsporen en vervolgen van strafbare
feiten. De uitlatingen waarover u zich beklaagt, dienen naar mijn oordeel
gekwalificeerd te worden als een politiek pleidooi voor een wetswijziging en niet
als smaad en/of. laster. Uw aangifte levert derhalve geen aanwijzingen op voor
smaad dan wel laster. Er is in deze zaak geen sprake van een strafbaar feit.
Daar komt bij dat smaad en laster klachtdelicten zijn in de zin van art. 269 van
het Wetboek van Strafrecht. Het klachtvereiste brengt mee dat vervolging niet
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mogelijk is zolang de belanghebbenden niet aangegeven hebben zich in hun eer of
goede naam aangetast te voelen. De Bond van Wetsovertreders kan niet
aangemerkt worden als belanghebbende. Desgewenst kunnen de verdachten zelf
aangifte doen.
Gelet op het bovenstaande zal ik geen vervolging instellen tegen bovengenoemde
personen.
Indien u zich niet kunt verenigen met deze beslissing, dient u zich op grond van
artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering te beklagen bij het Gerechtshof te
Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

AJ. M Nieuwenhuizen
Hoof.officier van justitie

