
 

  

Geachte heer  Dankbaar, 
 
Op 12 december 2021 diende u een klacht in over een medewerker  van de 
politie-eenheid Den Haag. 
 
U schrijft dat een politiemedewerker heeft geweigerd om een aangifte tegen 
een officier van justitie op te nemen. U kan zich niet verenigen met de 
sepotbeslissing van het openbaar ministerie. U stelt dat de officier van justitie 
valsheid in geschrifte pleegt. 
 
Op grond van artikel 9:8, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht neem 
ik uw klachtformulier niet in behandeling. 
Op het moment dat u het niet eens bent met het standpunt van het Openbaar 
Ministerie hebt u de juridische mogelijkheid om uw beklag in te dienen bij het 
Gerechtshof, de zogenaamde "artikel 12 procedure" (artikel 12 Wetboek van 
Strafvordering).  
 
De politiemedewerker heeft terecht u geïnformeerd dat hij geen aangifte op kon 
nemen. Het gewicht van de gedraging is onvoldoende om uw verwijten als 
klacht te behandelen. 
  
Als u het niet eens bent met mijn beslissing, dan kunt u uw klacht voorleggen 
aan de Nationale ombudsman, zie hiervoor de website 
www.nationaleombudsman.nl. Ik adviseer u vooraf telefonisch contact op te 
nemen via het gratis telefoonnummer 0800-335 55 55. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
*De politie verzamelt en verwerkt gegevens, dat is de kern van ons werk. Dit doen wij ook ten behoeve van de 

behandeling van uw klacht. Met al uw gegevens gaan wij integer om, met respect voor uw privacy en met de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid. In het privacy statement op Politie.nl laten we zien met welk doel we gegevens 

verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn. Dit privacy statement kan ook wijzigen. In dat geval 

informeren wij u daarover op onze website. 
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