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ons kenmerk vermelden. 

Geachte heer Schneider, 

Op 25 mei ji. hebt u per brief gericht aan de officier van justitie van 

Arrondissementsparket Noord-Holland, aangifte gedaan namens uw cliënten, de 

heer R.E.G. Scholte en mevrouw L. Snijder. 

U doet aangifte van diefstal dan wet verduistering tegen de heer M. de Heer, 

toegevoegd gerechtsdeurwaarder, de heer K.W.A. van der Meer, 

gerechtsdeurwaarder als wet tegen Van der Meer Philipsen Gerechtsdeurwaarders 

N.V. 

Naar aanteiding hiervan bericht 1k u als volgt. 

U stelt namens uw cliënten dat er sprake is van diefstal dan wet verduistering nu 

er 

- conservatoir beslag is gelegd op een grote hoeveetheid kunstobjecten, 

waarvan de waarde volgens U dan wet de heer Scholte de 2 mitjoen euro 

overstijgt, terwiji de vordering € 214.080,- bedraagt, 

- er beslag is gelegd op de handelsvoorraad waarop géén verhaal beslag 

mogelijk is, 

- op de gehele boedel van het pand, waaronder persoonlijke zaken, beslag 

is gelegd, 

- 

	

	er van zaakwaarneming geen sprake is en onbekend is waar de goederen 

zich thans bevinden. 
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1k heb besloten niet tot vervolging over te gaan, aangezien geen sprake is van 

een strafbaar felt. Het oogmerk op wederrechtelijk toe-eigening ontbreekt; de 

gerechtsdeurwaarder heeft gehandeld na een rechterlijke toets. 

Indien u bezwaar wilt maken tegen het conservatoir beslag staan daar andere 

rechtsmiddelen tegen open. Het strafrecht is een ultimum remedium. 

1k besluit uw aangifte te seponeren, geen strafbaar feit (sepotcode 05). 

Indien u zich niet kunt vinden in mijn beslissing kunt u een art 12 Wetboek van 

Strafvordering indienen bij het Gerechtshof in Amsterdam. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. 

Hoogachtend, 

Mr,-df.R. Mud 

jfficier van justitie 

)ndissementspallket Noord: 
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