
lsrsf ig itl

Arrondissementsparket Amsterdam

Postbus 84500 1080 BN Amsterdam

Drs. L.W. Verhoef RA

Kersengaard 13

3962 IR Wijk bij Duurstede

Parnassusweg 220

1076 AV Amsterdam

Onderdeel

Contactpersoon

Doorkiesnummer

Datum

Team SMZ
Dhr. mr. I.M. Kees

020 ,541 38 06

30 maart 2011

Geachte heer Verhoef,

Naar aanleiding van uw aangifte tegen de gemeente Amsterdam d.d. 16

november 2010 bericht ik u als volgt.

In uw brief doet u aangifte van valsheid in geschrifte gepleegd in de periode
1998 tot en met 2009. Als ik uw brief goed begrijp dan stelt u dat de gemeente
Amsterdam gedurende genoemde jaren op grote schaal ontvangsten en
uitgaven buiten de winst en verliesrekening laat en derhalve verzwijgt.

In deze brief zal ik onderscheid maken tussen de periode tot de invoering van
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)I en
na die invoering. Krachtens artikel 78 BBV treedt de regeling in werking vanaf
het begrotingsjaar 2004.

Periode tot en met jaarrekening 2003

U heeft ten aanzien van onder andere de provincies Noord-Holland, Zuid
Holland, Utrecht en de gemeenten Den Haag, Utrecht, Wijk bij Duurstede,
Amersfoort en Breda, gelijkluidende aangiften gedaan als in onderhavig geval.

Deze aangiften betreffen allen jaarrekeningen over de periode tot en met 2003.

I Over deze jaren waren de Comptabiliteitsvoorschriften (CV '95) van kracht.



Uw bezwaren over deze periode heeft u ook voorgelegd aan diverse instanties:
oa De Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-
administratieconsulenten, Nivra en het Ministerie van Financiên.

De Raad van Tucht heeft destijds geconcludeerd dat vanuit wetenschappelijk
oogpunt kan worden gesteld dat kritiek met betrekking tot deze jaanekeningen

in alle redelijkheid tot de mogelijkheden behoort, maar dat de regels bij of
krachtens de gemeentewet gesteld, door die provincies en gemeenten niet
waren overschreden. De Raad van Tucht concludeerde dat de jaarrekeningen

van de betreffende gemeenten en provincies getrouw, duidelijk en stelselmatig
de omvang van alle baten en lasten alsmede het saldo daarvan, weergaven
(artikel 27 Comptabiliteitswet)z.

Nivra heeft indertijd3 als volgt geoordeeld: "Voor wat betreft Verhoef: zijn
kritiek was terecht voor zovet de weergave in jaarrekeningen voor 2004 niet
consistent en helder was. Van een onjuiste weergave was echter geen sprake,

laat staan van fraude."

Het Ministerie van Financiën oordeeldea dat er geen aanleiding is om te
veronderstellen dat gemeenten, provincies en de controlerend accountants de
gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften niet naleven. Er bestaat bij het
Ministerie van Financiën niet de overtuiging dat (bestuurders van) lokale
overheden in de verslaglegging van begroting en jaarrekening bewust een
verkeerde voorstelling van zaken geven.

Het OM heeft, met verwijzingnaar de uitspraken van de Raad van Tucht
indertijd aan u meegedeeld dat naar het oordeel van het OM er geen concrete
verdenking van een of meer strafbare feiten aanwezig is en dat derhalve geen
strafrechtelijk onderzoek zal plaatsvinden naar aanleiding van uw aangiftens.

Nu mij niet gebleken is van andere omstandigheden als in de gevallen
waarover de Raad van Tucht, Nivra en het Ministerie van Financiën en het OM
zich indertijd hebben uitgelaten, concludeer ik dan ook dat ter zakevan de
jaarrekeningen 1998 t/m 2003 er geen concrete verdenking van een of meer
strafbare feiten bestaan en er zaI dan ook ter zake van deze jaren geen

strafrechtelijk onderzoek plaatsvinden naar aanleiding van uw aangiften.

' B.i"rr"n met kenmerk R359, R368 en R370
3 Accountantsonline, nummer 158 d.d. 10 maart 2006
a B.ie,ren dd 10 juli 2002 en I augustus 2003
s 
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Periode vanaf jaarrekening 2003

Zowel Nivra, het OM en het Ministerie van Financiën hebben in voornoemde
brieven aangegeven dat na invoering van het BBV veranderingen zouden
optreden in de zin dat dit besluit tot doel heeft wijzigingen aan te brengen in
de opzet van de begroting en verantwoording van gemeenten en provincies
om de raad in zijn kaderstellende en controlerende taak beter te
ondersteunen. Ik zal hierna bespreken of ten aanzien van de jaarrekeningen

2004 en verder (dus onder de werking van het BBV) mijns inziens wel reden is

tot een strafrechtelijk onderzoek.

In uw brief verwijst u onder andere naar uw brief van 16 mei 2006 aan de
gemeenteraad Amsterdam, waarin u kritiek uit op de jaarrekening 2005. Naar
aanleiding van uw brief heeft zowel de Rekenkamer Amsterdam6 als de

Bestuursdienst AmsterdamT een inhoudelijke reactie gegeven. Aangezien de
problematiek waarop uw kritiek zich richt voor alle jaren van hetzelfde
karakter is, beperk ik me tot het bespreken van de jaarrekening 2005.

De Amsterdamse Rekenkamer concludeert tav de aspecten die in dit kader
relevant zijn als volgts:

o Het College heeft in de jaarstukken 2005 verschillende jaarresultaten
gepresenteerd, die niet in overeenstemming met de BBV-voorschriften
tot stand zijn gekomen

o Het presenteren van verschillende jaarrekeningsaldi is niet in strijd met
het BBV, maar komt de inzichtelijkheid niet ten goede.

Namens het College van B&W bestrijdt de Bestuursdienst deze conclusie van
de Rekenkamer door te stellen dat de BBV voorschriften niet zijn overtreden.
D e b estuursdienst schrijft:
"De directeur rekenkamer Amsterdam stelt in zijn brief dat in strijd met het
BBV een investeringsbedrag van ruim EUR 100 miljoen voor de aanleg van de
Noord/Zuidlijn niet ten laste van rekeningresultaat is gebracht, maar direct ten
laste van de reserve. Dat dat in strijd is met het BBV is onjuist. Het BBV staat
toe dat dit bij een bepaalde categorie investeringen -de investeringen met een
maatschappelijk nut, kortweg investeringen in de openbare ruimte, zoals de

Noord/Zuidlijn- is toegestaan."

u Briefd.d. 2juni2006
7 7 juni2006
B Opgemerkt dient te worden dat de Rekenkamer aangeeft dat de resultaten niet moeten worden
beschouwd als het resultaat van één van de reguliere onderzoeken. Zo is de brief niet voor
wederhoor voorgelegd. De brief moet worden gezien als een quick scan

3/5



Uw brief van 16 mei 2006, alsmede vooïnoemde brieven van de rekenkamer en

de Bestuursdienst zijn aan de orde gekomen bij de goedkeuring van de
jaarrekening 2005 in de gemeenteraad van Amsterdam d.d. 21 juni 2006. In
deze vergadering heeft de gemeenteraad uitvoerig met B&W van gedachten
gewisseld over dit onderwerp waarbij beide visies aan de orde gekomen zijn.
Uitkomst van deze discussie is geweest dat, alle argumenten gehoord en

gewogen, de gemeenteraad de jaarrekening 2005 heeft goedgekeurd.

Voor de beslissing al dan niet over te gaan tot een strafrechtelijk onderzoek,
dient nagegaan te worden of bovenstaande feiten en omstandigheden een

redelijk vermoeden van een strafbaar feit opleveren. Zoals u aangeeft lijkt
onder deze omstandigheden artikel 225 ev Sr , dan wel artikel 336 Sr de meest
voor de hand liggende artikelen. Voor kwalificatie van zowel artikel225 Sr als

artikel336 Sr is opzet noodzakelijk.

Op basis van de aan mij ter beschikking staande stukken, staat niet vast of de
jaarrekening 2005 in strijd met het BBV is vastgesteld. Gezien de gemotiveerde
weerlegging door de Bestuurdienst van de opvatting van de Rekenkamer, blijft
ook na de invoering de BBV blijkbaar ruimte voor discussie bestaan. Dit wordt
bevestigd door Nivra: "Zeker nu bijvoorbeeld ook de Rekenkamer Amsterdam
de bezwaren van Verhoef op onderdelen deelt, moet de vraag worden gesteld
of het bestaande samenspel tussen regelgever, opsteller, accountant en
gebruiker van verslaggeving voldoende functioneert. Het Nivra is van mening
dat deze vraag niet per geval moet worden beantwoord, maar onderdeel moet
uitmaken van een evaluatie van het stelsel. Mede op basis van de ervaringen
over 2004, als eerste jaar dat het BBV is gehanteerd, is gebleken dat bepaalde
punten nog kunnen worden verbeterd."e
Daarbij komt dat ten aanzien van de jaarrekening een discussie is gevoerd in
alle openbaarheid en in de geëigende organen (College B&W, gemeenteraad).

Gezien het bovenstaande (het ontbreken van een eenduidigheid tav de juiste
toepassing van het BBV en de openbaar gevoerde discussie hierover in de
gemeenteraad) wordt niet voldaan aan het vereiste van opzet; het betreft hier
veeleer een verschil van inzicht ter zake materie waar specialisten geen

eenduidig standpunt innemen.

Ik concludeer dan ook dat ter zake van de jaarrekeningen vanaf 2004 geen

redelijk vermoeden van het begaan van een of meer strafbare feiten bestaat en

n D" A."o.rntant juli/augustus 2006
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er zal dan ook ter zake van deze jaren geen strafrechtelijk onderzoek

ffici r van Justitie
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