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Beschikking op het beklag ran:

A.B. Blokhuizen.
» onende te Spijkenisse.
kla-uer.

t. Het beklag

Het hof heelt op l4 februari l0l1 het klaa_sschrift ont\aÍr-sen. Het beklag richt zich tegen de

beslissing r an de officier r an jLrstitie bij het arronclissernentsparket Noord-Holland om -eeeu
straf\ervolging irr te stellen tegen klagerzelf (hierna: beklaagde)terzake ratr het niet voldoen aan

een ambtelijk bevel.

2. Het rerslag van de adrocaat-generaal

Bij verslag ran 10 mei 201[ heeft de adrocaat-generaal het hof in oreruesing gege\en het bekla-e

af te rr ijzen.

3. De voorhanden stukken

Het hof lreelt kennisllenonren \ alt:

- het klaagschritl:
- het versla-s van de aclvocaat-generaall
- het dossier van de politie:
- het ambtsbericht l'an de hoofdoÍflcier van jLrstitie bii het arrondisseuientsparket Noord-Holland
r arr i 0 april lOi L

4. De behandelin-e in raadkamer

Het hof heeft kla_eer in de gelegenheid gesteld op 21jLrli2021 het beklag toe te lichten. Klager is.

hoervel behoorlijk opgeroepen. niet in raadkamer l'erschenen.

De advocaat-generaal is bij de behandeling in raadkarner aanr,iezig geweest. In hetgeen in

raadkamer naar !'oren is gekomen heeft deze geen aanleiding gelonden de conclusie in het r,'erslag

te herzien.



K21i210080

5. De beoordeling van het beklag

Kla-eer is op 1-l decernber 2019 aarrgehouden op Schiphol Plaza. otndat hij geen gehoor -uaf aan het

ambtelijk belel ran een mederverker van de Koninklijke il'larechaussee (KiVIar) om zicli te
rerlr'ijderen. Klagcr uas daar aanuezig als radiojournalist en \\as ter plekke rersla*q aau het doen.

Hij meent ciat hij ten orrrechte is r''er»ijderd. Vol-sens de KN'lar »as klager niet dtrideliik
herkenbaar alsjournalist en is hem meerdere keren berolen \\eq te gaall.

De oft'icier ran.iustitie heeft cle zerak geseponeerd oncler de sepotcode dat klager'door feit en'of
gelolgen -setroftèn is'. Klager meent dat er geen deu-udelijk ondelzoek is gedaan en dat er

ntogelijk sprake is \an pr-rsoous\er\\isselin-e. Hij l'indt dat hij door deze sepotcode ernsti-c uordt
benadeeld en had graag eelt *ijzi-uing van de sepotcr)de -uezien ir.r "ten ourechte aan-genrerkt als

verdachte''. Nu de officier van justitie daartoe niet bereid is »enst klager rer.,'olging ran zichzc'lf
zodat hij r.rijspraak kan bepleiteu \ oor ltetgec-n hetn ri ordt ver\\ etert.

De rtrenregirtgerr vun het hoÍ

Het hof is. ntede Lrit het oogprurt \an een behoorlrjke rechtsbedeling. \'ar'l oorcleel dat kla-ser kan

'nrorcien aangerrerkt ais rechistreeks beiangirebberrr.ie irr de ziir rari ariikei i2 ran liet \\'etboek iaii
Strafr ordering.

De off-icier ran justitie heeft cle zaak geseponeercl met cle cocle clat klager cloor het feit olcle
gel'olgen er\an genoeg ge-trofflen is. In uezen hoLrdt deze beslissing in dat naar het oordeel r,arr de

ofÍlcier van jLrstitie klager zich schulclig heelt gernaakt aan het niet oprolgen van een ambtelijk
belel. IIet holis van oordeel clat klager'. gelet op zijn \er\\eer dat hij daar aan*ezig rlocht zijn als
joLrmalist. de mogelijkheid n-roet hebben zich tegen de beslissing van de officier van justitie te

ver\\'eren ten overstaan l'an cle bevoegde rechterlijke instantie. ['let is immers bij tritstek cle

strafrechter die de afueeing kan rnaken of het voorhanden be»ijsrnateriaal roldoende is voor
beuezeuverklarins van een strafbaar feit.

Het hof zal daarorr als vol"t beslissen.

6. De beslissing

Het hof bereelt de officier l'an justitie orn A.B. Blokhuizen te r,en.olgen ter zake van het feit
\\aarop het bekla-s betrekking heeft.

Deze beschikking. \\aarte-qen voor betrokkenen geen rechtsmiddel openstaat. is geger en op

21jLrlí2021 doormrs. A.D.R.N'I. Boumans. roorzitter, F.A. HartsLrikeren l.N'Í.H. r.an Asperen cle Boer
- Delescen. raadsheren, in tegenr.roordigheid van mr. P. de Haas. -eriffier. en ondertekend door de
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