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Geachte mevrouw Barbier-Vennema,
Op woensdag 21 augustus 2013 bent u samen met uw echtgenoot aan het
politiebureau te Barneveld geweest met het verzoek een aangifte te doen van
valsheid in geschrifte. Ik heb uw verhaal aangehoord en constateerde dat dit een,
voor mij, te ingewikkeld verhaal was, om u zo goed mogelijk te helpen. Om die
reden heb ik contact gezocht met onze afdeling Financiële Recherche.
U heeft op maandag 26 augustus 2013 een gesprek gehad met 2 medewerkers van
laatstgenoemde afdeling. Zij hebben zich in de stukken verdiept en toen met u over
de zaak gesproken. Er is u toen duidelijk gemaakt dat zij, op basis van de door u
aangeboden stukken geen strafbaar feit zien. De aangedragen bewijsmiddelen lijken
hen namelijk te bevestigen dat er juist geen sprake is van een valse akte. Daarnaast
lijkt hen dat de notaris er ook geen enkel belang bij zou hebben om dit te doen. Er is
u toen advies gegeven om een advocaat of onderzoeksbureau in de arm te nemen
om eventueel gerechtelijk af te dwingen om zelf een onderzoek in te laten stellen
naar het document.
Er is hiervan een mutatie gemaakt, maar dit is vertrouwelijk en alleen voor politie te
lezen. Er is geen aangifte opgenomen dus ook geen officieel stuk waarin u uw
handtekening kunt zetten.
U kunt deze mail beschouwen als bewijs dat u bij ons geweest bent. Wij maken geen
officieel stuk op waarin wij dit vermelden.
Ik hoop u hiermee voldoende tegemoet te zijn gekomen. Meer kan ik niet voor u
doen.
Met vriendelijke groet,
Adriana de Jong
Medewerkster Intake & Ondersteuning
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