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Geachte heer Beukeveld,

In antwoord op uw brief van 18 november jl., waarin u aangifte doet tegen de
heer mr. J Buurman en de heer F.F. Sinnema, beiden werkzaam bij de
gemeente Coevorden, deel ik u het volgende mee.

In uw brief doet u aangifte terzake valsheid in geschrift en misleiding van een
rechtbank gepleegd door Buurman en Sinnema, voornoemd.
Kort samengevat komt uw aangifte erop neer dat Buurman en Sinnema
volgens u 'doelbewust en met voorbedachte rade feiten verdraaien in een
brief aan de Raad van State' in het kader van een door u aanhangig gemaakte
herzieningsprocdure.

Uit het door u bijgevoegde kopie van de brief van de gemeente Coevorden
aan de Raad van State d.d. 10 november 2003 blijkt dat de heer Sinnema
namens B&W van de gemeente Coevorden de Raad van State informeert over
de zienswijze van het college naar aanleiding van het verzoek om herziening
van de heer en mevrouw Beukveld. De brief is derhalve niet bestemd om tot
bewijs van enig feit te dienen, als bedoeld in art. 225 van het Wetboek van
Strafrecht. Dit geldt - met ander woorden - eveneens voor voor de brief van de
burgemeester van Coevorden d.d. 23 april 2001.

Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat er in casu geen sprake is van
valsheid in geschrift. De door u gestelde feiten leveren ook geen redelijk
vermoeden op van enig ander strafbaar feit. Ik zal daarom geen strafrechtelijk
onderzoek doen instellen naar aanleiding van uw aangifte.
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Indien u zich met mijn beslissing om niet te vervolgen niet kunt verenigen,
dan kunt u op grond van art. 12 van het Wetboek van Strafvordering een
schriftelijk beklag indienen bij het Gerechtshof te Leeuwarden, postbus 1704,
8901 CA Leeuwarden.

Hoogachtend, \"

2

R.S.T.-van Rossem-Broos,
Hoofdofficier van Justitie.


