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Uw brief van 15 september 201I
Aangifte

Geachte heer Verhoef,

Naar aanleiding van uw brief dd 15 september j.l. bericht ik u als volgt.

Ik begrijp uit uw brief dat u zich niet kunt vinden in mijn beslissing om niet tot
vervolging van de gemeente Amsterdam over te gaan. U heeft in uw brief
aangegeven daarom hernieuwde aangiften te doen over dejaren 1998 tot en met
2009.
Omdat mij uit uw brief geen nieuwe feiten en omstandigheden gebleken zijn over
deze jaren 1998 tot en met 2009, zal ik uw hernieuwde aangifte niet in behandeling
nemen. Ik wijs u er op dat een beklag aangaande mijn beslissing, krachtens artikel
12 wetboek van strafiiordering tot het gerechtshof dient te worden gericht .

verder begrijp ik uw brief zo dat u ook aangifte doet van valsheid in geschrifte
gepleegd door de gemeente Amsterdam Íer zake van het jaar 2010.
Aangezien mij uit uw brief ook hier geen andere feiten en omstandigheden blijken
als die u hebt genoemd in uw aangiften over de jaren 1998 tot en met 2009, ben ik
ook hier van mening dat er geen concrete verdenking van een of meer strafbare
feiten bestaat.Er zal daarom ter zake van hetjaar 2010 geen strafrechtelijk
onderzoek plaatsvinden.
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