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De heer W. Dankbaar 
dank@xs4all.nl 

Onderwerp Aangifte tegen politiemedewerker. E. Erol 

Geachte heer Dankbaar, 

5 maart 2021 heeft de heer Hopman u gesproken naar aanleiding van uw verzoek om 
aangifte te doen. In dit telefoongesprek heeft u aangegeven aangifte te willen doen 
tegen de Officier van Justitie vanwege valsheid in geschrifte. U stelt dat er, in 
tegenstelling tot wat er in de sepotbrief staat, geen politieonderzoek naar dat feit is 
gedaan. 
Vervolgens geeft u aan dat recherche coördinator Erol van basisteam Kennemerkust 
hiervan op de hoogte is, en dat hij daarmee ook op de hoogte is van het feit dat de 
Officier van Justitie heeft gelogen. Ook geeft u aan dat hij samen spant met deze 
Officier van Justitie wat resulteert in het feit dat hij uw aangifte tegen de Officier van 
Justitie niet wil opnemen. Dit laatste maakt dat u ook aangifte wilt doen tegen 
politiemedewerker Erol. 

Voor wat betreft de aangifte tegen de Officier van Justitie is ons bekend dat u deze 
recent ook bij het Openbaar Ministerie heeft ingediend. Dit is de juiste route en wij 
verwijzen u voor het verdere verloop met betrekking tot deze aangifte naar het 
Openbaar Ministerie. 

Voor wat betreft de aangifte tegen politiemedewerker Erol heb ik uw mails en de 
onderliggende stukken zorgvuldig gelezen. Ik zie hierin op geen enkele wijze een 
vermoeden van schuld aan een strafbaar feit door de betreffende politiemedewerker 
en daarom heb ik besloten geen aangifte op te nemen. 

Bent u het oneens met deze beslissing? Dan kunt u een brief schrijven aan de Officier 
van Justitie. Daarin geeft u aan waarom u het oneens bent met de beslissing. 
Slachtofferhulp Nederland kan u eventueel daarmee helpen. Deze zaak wordt dan 
door of namens de Officier van Justitie heroverwogen. U krijgt hiervan bericht. Uw 
bezwaar met handtekening en een kopie van deze brief kunt u sturen naar: 
Parket Officier van Justitie Noord - Holland, Postbus 601, 2003 RP Haarlem 

«waakzaam en dienstbaar» 
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 

Team veiligheid, Integriteit en Klachten 


