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VERSLAG

Inleiding

Hierbij doe ik u de stukken toekomen met betrekking tot het beklag als bedoeld in
artikel 12, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, van W.J. Dankbaar.

Dit beklag van 10 januari 2022, is eveneens op 10 januari 2022 ter griffie van het

hof ingekomen.

Bij dit verslag treft u verder aan:

een ambtsbericht van de hoofdofficier van justitie d.d. 30 maart 2022;

een brief van de politie-eenheid Den Haag d.d. 25januari 2022;

het op deze zaak betrekking hebbende proces-verbaal van de politie

d.d. 26 oktober 2021;

een proces-verbaal van bevindingen d.d. 10november2021;

een proces-verbaal van bevindingen d.d. 10 november 2021 inhoudend

een aanvullende verklaring van klager;

een sepotbeslissing van de officier van justitie d.d. 16 mei 2019,

parketnr. 15/118662-19.
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De bevoegdheid het van hof Amsterdam
Klager beklaagt zich over het niet in behandeling nemen van zijn aangifte tegen
officier van justitie, K. Sanders, door medewerkers van de politie-eenheid Den
Haag, bureau Leiden Noord op 9 december 2021. Beklaagde zou zich schuldig
hebben gemaakt aan meineed en obstructie/belemmering van de rechtsgang.

Uit de stukken blijkt dat klager op 26 oktober 2021 aangifte gedaan bij politie-
eenheid Den Haag, basisteam Leiden - Midden wegens valsheid in geschrifte
gepleegd door Hemen Hamarashid, Salar Hama, G.S. Gurwara en D. Said.
Op 10 november 2021 is een proces-verbaal van bevindingen opgesteld door een
medewerker van de politie-eenheid Den Haag, basisteam Leiden - Noord omdat
klager eveneens aangifte wenste te doen tegen mr. M.J. Hoogendoorn en mr.
Y. Moszkowicz.
De politie heeft bij brief van 25 januari 2022 aan klager teruggekoppeld dat zijn
aangifte niet in behandeling werd genomen en dat hij tegen deze beslissing
bezwaar kan indienen bij de officier van justitie van het arrondissementsparket
Noord-Holland.

Op grond van het bepaalde in artikel 1 2b van het Wetboek van Strafvordering(Sv)
is bevoegd het hof binnen het rechtsgebied waarde aangifte is gedaan Nu uit het
beklag blijkt dat de beslissing tot het niet opnemen van de aangifte is genomen
door de politie eenheid Den Haag is het gerechtshof Amsterdam niet bevoegd
het beklag in behandeling te nemen De zaak dient worden verwezen naar
het gerechtshof Den Haag.

Ten overvloede merk ik op dat tegen niet opnemen van een aangifte door
de politie, geen beklag op grond van art. 12 Sv openstaat.

Ontvankelijkheid van het beklag
Voor zover klager zich heeft willen beklagen over de beslissing tot niet
vervolgen van F Mustafa (parketnummer 15/118662 19) sluit ik bij wat de
hoofdofficier van justitie hierover in het ambtsbericht stelt.
Hoewel klager, gelet op zijn aangifte tegen F. Mustafa weliswaar als rechtstreeks
belanghebbende kan worden aangemerkt, is klager mijns inziens kennelijk niet-
ontvankelijk in dit onderdeel van zijn klacht.

Klager heeft in op 1 mei 2018 aangifte gedaan tegen F. Mustafa wegens doen
vaan een valse aangifte tegen hem. Bij brief van 16 mei 2019 is door Øe officier
van justitie aan klager meegedeeld dat de aangifte werd geseponeerd wegens
onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.

Klager heeft 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.

Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat voor zover de klacht ziet op
het niet willen opnemen van de aangifte door medewerkers van politie-eenheid
Den
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Haag, het gerechtshof Amsterdam onbevoegd is kennis te nemen van dit beklag.
Voor zover de klacht ziet op de sepotbeslissing van 16 mei 2019, ben ik
van mening dat klager kennelijk niet-ontvankelijk is in dit onderdeel van zijn klacht.

ConcJusie

Ik geef uw Hof in overweging zich onbevoegd te verklaren zover de klacht ziet
op het ni willen opnemen van de aangifte door medewerkers van politie
eenheid overige klager kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren in zijn klacht.


