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BEKLAGKAMER

Beschikking van

il 7
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rill3

op het beklag met het rekestnummer

Kl2r0r57 van

L.W. Verhoef'
wonende te Wijk bij Duurstede,
klager.

l.

Het beklag

hof ontvangen. Het beklag richt zich tegen
Het klaagschrift is op 4 april 2012 door het
justitie te Amsterdam om geen strafrervolging in te
de beslissing van de offrcier van
(verder te noemen:

Amsterdam
ste'en tegeï de bestuurders uán de gemeente
beklaagd.n;,

t.t zake van valsheid in geschrift'

de advocaat-

beschikking) heeft
Bij verslag van 2l mei z}lz(in kopie gehecht aan deze
kennelijk niet ontvankelijk
klager
generaar het hoi primair in overweging gegeven

te

geen rechtstreeks belanghebbende is.
verkraren in zijn beklag aangezlen kÉger

Dit verslag heeft het hof door een

administratieve fout pas recent bereikt. Het hof

betreurt deze gang van zaken'
J.

De voorhanden stukken

het verslag heeft het hof kennis
Behalve van het klaagschrift met bijlagen en van
justitie
te Amsterdam opgesteld
genomen van het nÁ.n, de hooidofficier van
ámbtsbericht van 24 aPril2012'
4.

De ontvankelijkheid van het beklag

moeten worden voor de wijze
Klager meent dat beklaagden strafrechtelijk vervolgd
over de jaren 1998-2010
waarop zij dejaarrekeningen van de gemeente Amiterdam
van stafbare feiten,
plegen
van het
hebben vastgesteld. volgens klager is d"aarbij sprake
met name valsheid in geschrift'

het achterwege blijven van
Het is vaste jurisprudentie dat alleen diegenen die door
dat hen bepaaldelijk aangaat, kunnen
strafvervorging *àro.n getroffen in een bèrang
als bedoeld in artikel 12 van het
worden uung.á.rkt als iechtstreeks belanghebbende
aangemerkt als rechtstreeks
wetboek van Strafvordering. om te kunnen worden
op de vervolging van een strafbaar feit
belanghebbende dient de klaóht gericht te zijn
of immaterieel, als gevolg waarvan hlj
dat de krager persoonlijk heeft geïaakt, mateiieel
wordt benádeeld indien vervolging uitblijft'
973,35): "dat blijkens de geschiedenis van
Door de Hoge Raad is verder Ë.pïuro $l r
van Stratïordering als
de totstandkoming van artiker rz van .het wetboek
.belanghebbende, ïn de zin van dat artikel moet worden beschouwd ieder die bij de
een redelijk belang heeft, in dier voege
insteging of de voortzetting van een vervorging
.belanghebbende' het midd.n nJuat tussen het te eng geoordeelde begrip
dat het begrip
.benadeelde, .n.rrijis en de als te ruim beschouwde begrippen 'belangstellende' en
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.een ieder, anderzijds; dat als .belanghebbende' in voormelde zin dan ook slechts kan
blijven van een strafuervolging
worden beschouwd iemand, die dooi het achterwege
aangaat."
getroffen is in een belang, dat hem bepaaldelijk

vervolging zegfte hebben,teweten

Hethof isvanoordeeldathetbelangdatklagerbij
door een overheidsorgaan - gelet op
het aan de kaak stellen van boekhoudfrauáe
is waar artikel 12 van het wetboek van
wetgeving en jurisprudentie - niet een belang
immers gericht te ziin op de vervolging
Strafvordering zich toe uitstrekt. De klacht diJnt
heeft geraaki, materieel of immaterieel, als
van een strafbaar feit dat krager persoonlijk
uitblijft. Dat klager zelf
gevorg *uu*un hij *oroi bànadeeld als veivolging
heef,aangevoerd, is onvoldoende om
belastingbetaler is, zoals hij in zijn kraagschrift
merken. Klager dient kennelijk niet
hem ars rechtstreeks beranghebbende aan te
zoals ook door het openbaar
ontvankelijk in zijn beklag" te worden geoordeeld,
Ministerie voorop gesteld'

5.

De beslissine
Het hof wijst het beklag af'

is gegeven op
waartegen geen gewoon rechtsmiddel openstaat,
Deze beschikking,
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voorzitter en de griffier.
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