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Onderwerp Uw brieven van 12 november 2011 en 14 december 2011

Geachte heer Verhoef,

Bij brieven van 12 november 20ll en 14 december 20ll heeft u zich opnieuw gewend

tot het College van procureurs-generaal (verder: College) in verband met uw verzoek

een strafrechtelijk onderzoek te beginnen tegen de gemeente Amsterdam. In deze

brieven betoogt u opnieuw waaïom het Openbaar Ministerie tot het starten van een

onderzoek zou moeten ingaan.

Excuses

Alvorens kort in te gaan op deze brieven, bied ik u mijn excuses aan voor de late

beantwoording daarvan. De vertraging is ontstaan doordat binnen mijn afdeling thans

een grote hoeveelheid zaken in behandeling is.

Artikel 12 Su

Het College heeft bij brief van 13 oktober 2011 (met kenmerk PaGIBï2137103)

uitgebreid stilgestaan bij de beslissing van de offrcier van justitie om uw aangifte niet

in behandeling te nemen.
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Indien u zich niet kunt vinden in de beslissing van de officier van justitie om geen

strafrechtelijk onderzoek te starten, wijs ik u nogmaals, zoals ook door de officier van

justitie is gedaan, op uw recht om bij het gerechtshof een klacht in te dienen op basis

van artikel t2 Wetboek van Strafuordering.

B eë in di gi n g c o ne sp o ndenti e

Tot slot deel ik u hierbij mede dat uw eventueel toekomstige correspondentie in de

onderhavige zaakniet meer zal worden beantwoord. Dit zou immers slechts leiden tot

een herhaling van zetten en dat acht ik onwenselijk.

Hoogachtend,

het College van procureurs-generaal,

namens het College,

het hoofd Bestuurlijke en Iuridische Zaken,

voor deze,

mr. H. Vreugdenhil

2t2


