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Geachte mevrouw I. Vreeburg-Ooijevaar, 

 

Naar aanleiding van uw verzoek om inlichtingen en advies in bovenstaande zaak 

bericht ik u het volgende. 

 

In bijgevoegd memo is ingegaan op de klacht ex art. 12 Wetboek van Strafvordering 

van W.J. Dankbaar 

 

Ik onderschrijf de inhoud en conclusie zoals weergegeven in deze memo, waar ik  

kortheidshalve naar verwijs. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

 

De hoofdofficier van justitie (plv), Nd.  

 
 

mr. R. van Bokhoven 

Senior officier van justitie  

Afdelingshoofd B&S 

 
 Postadres: Postbus 601, 2003 RP Haarlem 

 

Aan: 

Ressortsparket Amsterdam 

t.a.v. I. Vreeburg-Ooijevaar 

Postbus 21 

1000 AA AMSTERDAM 

Bezoekadres: 
Simon de Vrieshof 1  
2019 HA Haarlem  
Telefoon 088-6991600 
 

  

Onderdeel Beleid & Strategie  

Contactpersoon  Bij beantwoording de 

Doorkiesnummer(s) 088 –6991600 datum en ons 

Datum 30 maart 2022 kenmerk vermelden 

Ons kenmerk ART12 2022/42   

Uw kenmerk K22-0030  

Bijlage(n) -  

Onderwerp Art. 12 Sv. klacht  

   

 

 



 

  

 

 

Arrondissementsparket Noord-Holland 

 

Naar aanleiding van een klacht ex art. 12 van het Wetboek van Strafvordering 

van de heer W.J. Dankbaar (hierna te noemen: klager), bericht ik u als volgt.  

I. Ontvankelijkheid 

Op 10 januari 2022 heeft klager beklag gedaan bij het gerechtshof Amsterdam. 

Het beklag richt zich ten eerste tegen de beslissing van de politie-eenheid Den 

Haag om de aangifte van klager niet op te nemen. Daarnaast lees ik het beklag 

als een bezwaar tegen de sepotbeslissing van 16 mei 2019 in de zaak met 

parketnummer 15-118662-19.  

Met betrekking tot de beslissing van de politie-eenheid Den Haag wens ik het 

volgende op te merken. Op grond van artikel 12 lid 1 Sv is bevoegd het 

gerechtshof binnen het rechtsgebied waarvan de beslissing tot niet vervolging is 

genomen. Nu uit het beklag blijkt dat de beslissing tot het niet opnemen van de 

aangifte van klager is genomen door de politie-eenheid Den Haag, kan op grond 

daarvan worden geconcludeerd dat dit buiten het ressort van het gerechtshof 

Amsterdam valt. Het gerechtshof Amsterdam is hiermee onbevoegd om kennis te 

nemen van dit gedeelte van het beklag.  

Met betrekking tot het bezwaar tegen de sepotbeslissing van de officier van 

justitie van het arrondissementsparket Noord-Holland kom ik tot de conclusie dat 

klager reeds eerder een klacht ex artikel 12 Sv heeft ingediend tegen deze 

sepotbeslissing bij het gerechtshof Amsterdam (zie hiervoor kenmerknummer 

K19-230269). Het gerechtshof Amsterdam heeft het beklag van klager op 31 

maart 2020 afgewezen. In zijn beklag van 10 januari 2022 heeft klager geen 

nieuwe omstandigheden aangedragen. De door klager genoemde 

getuigenverklaring van de heer H. Hamarashid was bij het behandelen van het 

eerdere beklag reeds bekend. Klager dient dan ook niet-ontvankelijk te worden 

verklaard in dit gedeelte van zijn beklag.  

Tevens wens ik op te merken dat klager per brief van 3 juli 2019 een 

contactmaatregel opgelegd heeft gekregen van de hoofdofficier van justitie van 

het arrondissementsparket Noord-Holland. Dit houdt concreet in dat alle 

brieven/verzoeken die verband houden met de strafzaak omtrent het overlijden 

van Marianne Vaatstra, onbeantwoord worden gearchiveerd door het 

arrondissementsparket Noord-Holland.  

 

Aan  De (plv) hoofdofficier van justitie  

Van  L. Prins, Cluster Juridische Zaken 

Datum  30 maart 2022 

Onderwerp  Klacht ex art. 12 Sv (Dankbaar, 12 Sv – ART12 2022/42 (K22-0030)) 

Memo 
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VI. Conclusie 

Gezien voorgaande zou ik u willen adviseren het gerechtshof in overweging te 

geven om het beklag met betrekking tot het bezwaar tegen de sepotbeslissing 

niet-ontvankelijk te verklaren. Met betrekking tot de beslissing van de politie Den 

Haag om de aangifte van klager niet op te nemen, kom ik tot de conclusie dat het 

gerechtshof Amsterdam onbevoegd is om hiervan kennis te nemen.  

 

 

Gezien en akkoord, 

 


