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Formulier indienen Wob-verzoek Openbaar Ministerie 

Naam W.J. Dankbaar .....................................................................................................................  m/v 

Straat Zijlweg .............................................................................  Huisnr 14 a................................  

Postcode 2051 BB ......................................................................  Plaats Overveen  .......................  
Telefoonnummer 023-5268730 

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoek ik om openbaarmaking van informatie 
met betrekking tot: 15-118662-19/73521463-BF0104 
 
Geachte mevrouw Sanders, 
 
U stelt:  
 
Ik heb besloten dat er geen strafzaak komt tegen de heer Mustafa. Uit het onderzoek van de politie is 
gebleken dat er voor alle feiten waarvan u aangifte hebt gedaan onvoldoende wettig en overtuigend 
bewijs is. 
 
Dat bewijs is wel degelijk wettig en overtuigend geleverd. Voor wat betreft de meineed zal deze 
zonneklaar aangetoond worden wanneer Faek wordt vervolgd en onder ede de vragen moet 
beantwoorden zoals die ook in mijn WOB verzoeken worden gesteld. Dit betekent dus dat het OM als 
de dood is dat die meineed wordt bewezen en daarom niet wil dat Faek wordt vervolgd. Anders gezegd 
probeert het OM nu al vijf jaar te voorkomen dat ik mijn gelijk in rechte kan bewijzen. 
 
U schrijft verder: 
 
Ten aanzien van de valsheid in geschrifte is uit onderzoek gebleken dat, zoals u stelt in uw aangifte, de 
verklaringen niet op schrift zijn gesteld door de getuigen zelf. Wel waren zij op de hoogte van de 
inhoud van de verklaringen en stonden zij achter de inhoud daarvan. Dat maakt dat er geen sprake is 
van valsheid in geschrifte. 
 
Ik verzoek u de bewijzen voor het door u gestelde te leveren. Hoe er is gebleken dat er voor 
alle feiten waarvan ik aangifte heb gedaan onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is. Van 
de beweerde onderzoekshandelingen moet een proces-verbaal zijn gemaakt of anderszins een 
verslaglegging zijn gedaan door de verantwoordelijke agent of agenten. Ik verzoek u ook om 
de namen van deze agenten te geven alsmede hun verslaglegging van het onderzoek dat is 
gedaan om tot bovenstaande conclusies te komen.  
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