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Betreft beklag wegens niet vervolgen docr openbaar ministerie art 12.
Procesdossier inz. 1 5-228714-20

Edelgrootachtbare Heer i Vrouwe,
Op 14 decernber 2019 ben ik aangehauden, in functie als radiojaumalist, ap Schiphol Plaza Shoppingcenter
te Haarlemmermeer, alwaar ik een radioverslag aën het maken was van een demonstratie. De reden van de
aanhouding was waarschíjnlijk dat ik geen gehoor gaf aan het verzaek om me te veruvijderen.
lk word hiervoor door de OfÍicier van Justitie te Haarlem niet vervolgd. Ik vcil hiervoor míjn beklag doen.

lk heb een rechtstreeks belang bij de vervolging amdat ik vrijspraak wil van het ten laste gelegde en later, na
de seponering toegevoegde en niet op mij betrekking hebbende masr wel toegerekende voorvallen. Ook
heeft de Officier van Justitie aantoonbaar geen deugdelijk onderaoek gedaan, waardoor ik ernstig word
benadeeld. De zaaksofficier heeft o.a. geweigerd het ruirn aanwezige en ontlastend bewijsmateriaal in te
zien en getuigen te horen. Hij is slechts afgegaan ap een onvolledig dsssier en slechts een verklaring van
de Kmar die pas vele maanden na het voorvalzijn aÍgegeven. Ook geeft de zaaksofÍicier in zijn schrijven
aan dat door "drukte", ten tijde van mijn aanhouding, zaken misschíen niet goed zijn weergegeven. Mogelijk
is er sprake van persoonsvenvisseling. De zaaksoffïcier gaí in een telefoongesprek over deze zaak aan dat
journalisten niet worden aangehouden.
Om deze redenen verzoek ik u te bevelen dat de verlangde vervolging wordt ingezet terzake van het feit
waarop dit beklag betrekking heeft. lk verwacht namelijk dat ik word vrijgesproken.
Liever had ik een aanpassing van de seponeringscode, dat is een kleine moeite met de gewenste uitkomst,
maar de Officier van Justitie heefr mijn verzoeken daartae stelselmatig afgewezen. Vandaar dit verzoek.
lndien de seponeringscode zo wordt aangepast dat er van strafuaar handelen geen sprake meer is en de
aantekening wordt gewist, dan kan ook dit vervolgingsverzoek vervallen. Dat scheelt de maatschappij de
{on-} nodige kosten en de rechterlijk macht veel werk.
Graag verneem ik van u wat u nodig heeft om e.e.a. in gang te zetten.

Vriendelijke groet

r,
\
1

-t-{.

Lt'

o-''l

--:r,,

Alfred Blokhuizen

