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Geachteheer,
Bij brief van 16 januari 2009 hebben R. Beetz,w. Dankbaar en P. Boswijk bij
de hoofdofficier van justitie te Zutphen aangifte gedaan tegen de korpschef
van de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland.W. Dankbaar heeft voorts in
een email d.d. 9 februari 2009 aan de hoofdofficier van justitie Zwolle-Lelystad
mede namens R. Beetz en P. Boswijk aangifte gedaan tegen die hoofdofficier.
In deze aangifteswordt gesteld dat de korpschef respectievelijkde
hoofdofficier zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit, namelijk
overtreding van artikel 162van het Wetboek van Strafrrrordering.
Beide
functionarissen zouden, aldus aangevers,hebben nagelaten aangifte te doen
van valsheid in geschrift, die zouzijn gepleegdbij het afnemen van
schrijfproeven in het kader van het oriënterend onderzoek in 2006 inzake de
Deventer moordzaak.
Het Collegevan procureurs-generaalheeft de behandeling van deze aangiftes
aan mij overgedragen.De hoofdofficier van justitie Zwolle-Lelystadheeft u in
zijn brief van 16 juli 2009 over deze overdracht geïnformeerd.
Met het oog op de beoordeling van de aangiftesis aan mij de hierop
betrekking hebbende correspondentieter beschikking gesteld alsmede een
afschrift van het onderzoeksdossiervan de Rijksrecherchedie, zoals u bekend
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is, onlangs een oriënterend feitenonderzoek naar de uitvoering van de
schrijfproeven in het voorjaar van 2006heeft afgesloten.
Op basis van deze stukken kom ik tot de volgende beoordeling van de beide
aangiftes.
Allereerst stel ik vast dat het in de aangiftesals strafbaar feit aangeduide
feitencomplex (nl. overtreding van artikel 162 van het Wetboek van
Strafuordering)geen straÍbaar feit oplevert. Het niet nakomen van de in dit
artikel opgenomen aangifteverplichtingis namelijk in de wet niet strafbaar
gesteld (behoudens in enkele bijzondere, hier niet aan de orde zijnde,
gevallen).Het niet voldoen aan de aangifteverplichtingkan dan ook niet leiden
tot een strafrechtelijk onderzoek en vervolging. En omdat het beweerde
handelen van de korpschef en de hoofdofficier
geen strafbaar handelen betreft, is het voor mij reeds om die reden niet
mogelijk gevolg te geven aan de aangiftes.
Nu er geen sprake is van een strafbaar feit, luidt mijn beslissingdan ook dat ik
geen aanleiding
zie enigvervolg te geven aan de aangiftes.
Volledigheidshalvevoeg ik hier het volgende aan toe. In het kader van het
onderzoek van de Rijksrecherchezijn onder meer zowel de vier
politieambtenaren die de schrijfproeven destijds hebben afgenomen als de vier
personen van wie een schrijfproef is afgenomen, als getuige gehoord. Het
onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverdvoor de verdenking dat er bij
de uitvoering van de schrijfproeven een strafbaar feit is gepleegd.Voor nadere
informatie
dienaangaandeverwijs ik naar hetgeen over de onderzoeksbevindingenis
gepubliceerd op www.om.nl.
Nu is vastgestelddat bij de uitvoering van de schrijfproeven geen strafbare
feiten zijn gepleegdwas er dus, ook los van het gegevendat het niet nakomen
van de aangifteverplichtinggeen strafbaar feit oplevert, geen sprake van een
aangifteverplichting.
Tot slot wijs ik er op dat u over mijn beslissingtot niet vervolging van de
korpschef respectievelijkde hoofdofficier op grond van de artikelen 12 resp. 13
van het Wetboek van Strafuorderingeen klaagschrift kunt indienen bij het
Gerechtshofte Leeuwarden.Deze beslissingtot niet vervolgen is door mij
genomen op grond van mijn landelijke bevoegdheid die is gebaseerdop artikel
136,zesdelid, van de Wet op de rechterlijke organisatie.
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Hoogachtend,

H.M.P. Hillenaar,
Hoofdofficier van Justitie.

3t3

