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Geachte heer Verhoef,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief d.d. 26 september 2011. In Íeactie op uw

briefkan ik u namens het College van procureurs-generaal (hierna: het College) als
volgt berichten.
Uw verzoek

In uw brief vraagt u het College er voor te zorgen dat een strafrechtelijk onderzoek
wordt gestart naar de gemeente Amsterdam. U stelt dat de gemeente zich in de
periode van 1998 tot en met 2010 schuldig heeft gemaakt aan boekhoudftaude. Van
deze feiten heeft u

bij briefvan

16 november 2010 aangifte gedaan

bij het

arrondissementsparket Amsterdam. De offrcier van justitie heeft u bij brief van 30
maart 2011 laten weten geen straftechtelijk onderzoek te zullen starten. Hierop heeft u

op 15 septembeÍ 2011 schriftelijk gereageerd. In deze brief doet u hernieuwde aangifte
van boekhoudftaude over de periode van 1998 tot en met 2009. Tevens doet u aangifte
van boekhoudfraude in het jaar 2010. In een reactie op deze briefheeft de officier u
medegedeeld dat hij de hernieuwde aangifte niet in behandeling zal nemen. Wat

betreft de aangifte ter zake het jaar 2010 is de offrcier van justitie van mening dat er
geen concrete verdenking van een of meer stÍafbare feiten bestaat. Met betrekking

beide aangiftes bent u gewezen op de mogelijkheid tot beklag ex artikel 12 Sv.

tot

13 oktober 201I PaG/BJ237103

U bent van mening dat de offrcier van justitie in deze zaak ondeskundig is. U denkt
dat bij het arrondissementsparket te AmsteÍdam de wil ontbreekt uw aangifte in
behandeling nemen. U dcht zich derhalve tot het College met het verzoek kennis te
nemen van de genoemde coÍrespondentie en te zorgen dat tot strafrechtelijk
vervolging van de gemeente Amsterdam wordt overgegaan.
Reactie van het College

Het College begrUpt dat u teleurgesteld bent doordat uw inspanningen tot op heden
geen aanleiding hebben gegeven om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan van de
gemeente Amsterdam.

In de briefvan 15 augustus jl. heeft de officier van justitie u bericht dat tegen zijn
beslissing beklag kan worden gedaan bij het hof. Het College sluit zich aan bij de

inhoud van deze brief. Het College is belast met de landelijke leiding van het
Openbaar Ministerie en treedt dan ook niet in de beoordeling van individuele zaken.
Deze beslissing is aan de ofhcier van justitie en als u zich hier niet mee kunt verenigen

kunt u beklag instellen. Het College kan in deze helaas niets voor u betekenen.
Gelet op het feit dat u aangeeft dat u al verschillende klachten heeft ingediend, wil het
College u erop wijzen dat u bij bepaalde gedragingen na de klachtbehandeling van een

bestuuÍsorgaan, een klacht kunt indienen bij de Nationale ombudsman. Informatie
hierover kunt u vinden op de website www.nationaleombudsman.nl. U kunt ook

telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0800 33 55 555.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd.
Hoogachtend,

het College van pro cureurs - generaal,
namens het College,
het hoofd Bestuurlijke en Iuridische Zaken,
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