
Uw klacht
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Klacht tegen Openbaar Ministerie,
Opzettelijke aantasting burgerrechten

Geachte Ombudsman,

Ik zal kort en goed mijn klacht omschrijven.

Op 14 december 2019 werd ik gearresteerd bij een demonstratie op Schiphol. Ik werd daar aangehouden
in de functie van radiojournalist. Ik werd urenlang ingesloten en ook werden biometrische gegevens
afgenomen.

De zaak werd geseponeerd, echter met behoud van een aantekening.

Ik heb het Openbaar Ministerie verzocht de aantekening te schrappen. Dat wilde de zaaksofficier niet.

Ik verzocht om me voor de rechter te brengen, omdat ik vrijspraak verwachtte. Het Openbaar Ministerie
weigerde dat. 

Ik verzocht het Openbaar Ministerie, o.a. telefonisch, ontlastend bewijs te bekijken. Het Openbaar
ministerie weigerde dat.

Ik startte een Art. 12 Sv procedure om mij voor de rechter te brengen. Het Openbaar Ministerie bepleitte bij
het Hof in Amsterdam mij de toegang tot de rechter te ontzeggen. 

Het Hof bepaalde dat ik moest worden vervolgd.

Op 24 juni 2022 werd ik (uiteraard) vrijgesproken door de kantonrechter te Haarlem. 

Ik diende een klacht in over de duidelijk onterechte weigering om een seponeringscode te wijzigen en de
toegang tot de rechter te ontzeggen.

Het Openbaar Ministerie wees de klacht af. Op 17 juli 2022 en verwees me naar de Nationale
Ombudsman. 

Mijn klacht gaat dus over het opzettelijk en herhaaldelijk ontnemen van mijn burgerrecht: het krijgen van
een eerlijk proces. Dat de Kantonrechter mij heeft vrijgesproken doet daar niets aan af. Sterker nog: het
maakt dat ik geheel terecht stellig aandrong op een eerlijk proces en totaal ten onrechte vasthoudend is
geprobeerd die rechtsgang onmogelijk te maken. Er is een poging gedaan om me de toegang tot de
rechter te verhinderen. Ik heb als gewone burger heel veel moeite moeten doen om een eerlijk proces te
krijgen. 23 Andere arrestanten, die niet zoveel tijd hebben gestoken in hun identieke zaak hebben nog
steeds een aantekening en hun biometrische gegevens zijn nog steeds opgeslagen bij het OM. 



Ik acht dat klachtwaardig en ik verzoek u dan ook mijn klacht in behandeling te nemen en er een uitspraak
over te doen.

De ondersteunende stukken heb ik hier op een rijtje gezet: https://alfredblokhuizen.nl/radio/arrestatie-
tijdens-werkzaamheden-protesten-schiphol-2019/

Hier vindt u, verborgen voor onbevoegden, de geluidsopname die ik maakte van een gesprek met de
zaaksofficier van justitie. In dit gesprek gaf hij duidelijk aan geen ontlastend bewijs te willen bekijken
https://alfredblokhuizen.nl/wp-content/uploads/2022/09/2020-11-27-OM-Volledig-gesprek-met-OvJ-
Visser.mp3

Bovenstaande lijkt mij voldoende om tot een oordeel te komen, maar ik ben uiteraard bereid om al uw
vragen te antwoorden.

Met de meeste hoogachting,

Alfred Blokhuizen
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