20-12-2020

Gmail - afspraak

Feraaz Jahangier <feraazjahangier@gmail.com>

afspraak
3 berichten
Jonghe, Justina de (J.T.N.) <justina.de.jonghe@politie.nl>
Aan: "feraazjahangier@gmail.com" <feraazjahangier@gmail.com>

21 september 2020 om 11:51

Goedemorgen,

U bent vandaag bij mijn collega en mij geweest.
Graag wil ik u op de hoogte brengen van de stand van zaken.

Alles is doorgezet naar de wijkagent van mevrouw Verstegen, hij zal bekijken of hij over kan gaan tot een aangifte.

Justina de Jonghe
Intake & Service medewerkster

Politie | Midden Nederland | Utrecht stad | Intake & Service
Burg. Middelweerdplaats 2 | 3454 HG | De Meern (Utrecht)
Postbus 8300 | 3503RH | Utrecht

------------------------- Disclaimer ---------------------------De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die
van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en
het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en
phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn
vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet
bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
--------------------------------------------------------------------The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to
whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this
message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form
part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail
message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and
phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the
Standardization Forum.
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended
recipient. The recipient concerned will not be notified.
--------------------------------------------------------------------https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c83739d16e&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1678436634577917913&simpl=msg-f%3A1678436…

1/2

20-12-2020

Gmail - afspraak

Feraaz Jahangier <feraazjahangier@gmail.com>
Aan: "Jonghe, Justina de (J.T.N.)" <justina.de.jonghe@politie.nl>

21 september 2020 om 16:14

Geachte mevrouw De Jonghe,
Hartelijk bedankt voor uw berichtgeving.
Als ik het goed heb begrepen zou deze zaak toch worden onderzocht door de recherche.
Het was hedenochtend aan mijn aandacht ontschoten jullie nog het volgende mee te delen.
In de eerste plaats mag mevrouw Verstegen geen aangifte meer doen in Waalwijk. Op 8 september jl. heb ik
telefonisch contact gehad met mevrouw Haitske Visser - een collega van u bij de politie Langstraat (voorheen: politie
Sprang Capelle). Mevrouw Vissers weigerde pertinent - ook niet op basis van stukken die ik kan overleggen - nader
onderzoek te doen. Van mevrouw Verstegen heb ik begrepen dat dit helaas niet de eerste keer is geweest. Naar het
schijnt heeft de politie Langstraat haar in het verleden structureel benadeeld. Hiervoor verwijs ik naar de bijlage.
Mijn tweede punt is dat er ook tegen mij mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Dan heb ik het in dit verband
concreet over bedreiging en smaadschrift/laster. Alle belastende informatie heb ik verzameld en opgeslagen. Mag ik
dan aannemen dat - ten aanzien van de feiten die tegen mij zijn gepleegd - ik "gewoon" aangifte kan doen in Utrecht?
De heer Meijer heeft op de webpagina SaveUsNow verklaard nog te zullen komen met een uitgebreid verslag van de
feiten. Het valt niet uit te sluiten dat hier ook belastende informatie tussen kan zitten.
Graag verneem ik op korte termijn van u.
Met vriendelijke groet,
Feraaz Jahangier
Op ma 21 sep. 2020 om 11:51 schreef Jonghe, Justina de (J.T.N.) <justina.de.jonghe@politie.nl>:
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Bijlage_Politiebureau_Sprang_Capelle.pdf
388K
Jonghe, Justina de (J.T.N.) <justina.de.jonghe@politie.nl>
Aan: Feraaz Jahangier <feraazjahangier@gmail.com>

22 september 2020 om 07:11

Goedemorgen,

Wij hebben inderdaad intern overlegd, om deze reden hebben wij de stukken ook doorgezonden.

Als er bij u strafbare feiten zijn gepleegd zou u inderdaad aangifte kunnen doen in Utrecht, dat kunt u door heel
Nederland doen. Uit de stukken blijkt nog niet dat er bij u een strafbaar feit gepleegd is.

Ik heb inderdaad de bijlage gelezen en daar staat door de collega geschreven dat de aangifte niet via de mail
gedaan kan worden.
Dit klopt. Een aantal aangiftes kunnen niet via de mail gedaan worden. Hiervoor moet naar het bureau gekomen
worden, en daar moet een afspraak voor gemaakt worden.
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
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