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Onvolkomenheden in de bewijsvoering van het Openbaar Ministerie
naar de geestelijke toestand van verdachten:
Veroordelingen door ondeskundige psychiaters/psychologen i.p.v. rechters
20111010-042

Geachte mijnheer Rutte,
Mijn naam is Peter Mooring. Ik wil u hierbij wijzen op onvolkomenheden in de bewijsvoering van het
Openbaar Ministerie naar de geestelijke toestand van verdachten en vraag u het Openbaar Ministerie
te verzoeken rechters te instrueren niet meer het oordeel van psychiaters/psychologen klakkeloos over
te te nemen.
Het is altijd beter om mensen niet te veroordelen of ze te veroordelen tot 'gewone' gevangenisstraf dan
ze ten onrechte veroordelen tot een psychiatrische behandeling, bijvoorbeeld TBS met
dwangverpleging, en daarmee hun leven permanent te verwoesten. Dat staat gelijk aan moord,
geestelijke moord. Dat lijkt wel heel erg veel op de doodstraf. Zou u zelf willen dat uw leven op een
dergelijke manier wordt beëindigd?
Bijgesloten vindt u een kopie van mijn brief aan het Openbaar Ministerie.
U kunt eventueel contact met mij opnemen o.a. via telefoon 06-41243030.
Met vriendelijke groet,
Stichting STOPEG
Peter Mooring
Bijlage(n):
1. Kopie van de brief aan het Openbaar Ministerie, Parket-Generaal, T.a.v. De directie
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Aan de uitingen van stichting STOPEG kunnen geen gevolgen verbonden worden tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk gedaan zijn. Stichting STOPEG is nimmer aansprakelijk voor
schade, direct of indirect, veroorzaakt door haar handelingen, toepassing van haar leveringen of adviezen. Leveringen en, voor zover van toepassing rechten op geleverd werk,
blijven ons eigendom zolang betaling door ons niet ontvangen is. Alle door ons opgegeven bedragen zijn exclusief 19% btw tenzij anders aangegeven. De betalingsconditie is altijd
binnen 14 dagen na faktuurdatum tenzij anders overeengekomen.

