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BESCEÍKKING

gegeven naaa aanleiding van
2004 (tweernaal), 29 oktober
griffie
van dit gerechtshof
girond van artikel
12 van het
ingediend door:
.-

L.lí. Vêrhoef
Kersengaard 13
3962 JR te Wijk bij

de een viêrtal
op 1 novehbet
2004 en 30 november 2004 ter
ingekomen klaagschriften,
op
Wetboêk van Strafvorderinq,

Duurstêdê,

klager,
lregens het uitblijven
van een reactie op zijn aangiftên
bij de politie
van boekhoudfraude, gêpleegd door:
d. Geo.êntê D.r! Eaag;
d€ Gs.trte
Rotterda!;
dê Ceoá€nto Doldrecht;
de P.ovinciê
Zuid-Eoltand.
beklaagdên.

HET VERLOOP VÀN DE PROCEDURE
1.

Klager hêeft op 20 maart 2003 bij dê pofitiê
te Wijk
bij
Duurstede aangifte
g.edaan tegen beklaagde
gÍemeente Den Haag têrzakê
van boêkhoudfraude.
K]-ager heeft op 9 juti
2003 bij
de politj.e
rê wijk
bij
Duurstede aangifte
gedaan tegen beklaagde
geneente Rotterdam terzakê
van boekhoudfraude.
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K]ager heeft op 17 ju.Ii 2003 bij de politie
te Wijk
bij Duulstede aangifte gedaan tegen bek.laaqde
geneente Dordrecht terzake van boekhoudfraude.
Klagêr heeft op 20 maart 2003 bij de po.litie
te wijk
bij Duurstêde aangifte gedaan tegen bêk.Iaagde
prov-inciê Zuid-Holland terzakê van boekhoudfraude.
Voornoemde aangiften
dossier.

bevinden

zich

niet

in

het

Gelet op de bevêstiging
daarvan door de advocaatgênelaal
in raadkamer gaat het hof er van uit.dat
klager dê betreífênde
aangiftên
têgên beklaagden
hêeft gedaan met de strekkinq
zoa.ls door klager
nadê! omschreven in zijn
k.Iaagischxi f tên en zijn
ter
zitting
in raadkanêr overgelêgdê
pleitnota.

3.

Klagêr beklaagt
leactie
op zijn

zich ovêr
aangiften.

het

uitb-lijven

van een

j-n
Bij nonde van de advocaat-genêraal ter zitting
raadkamer van 26 oktober 2005 is bêvestigd dat hêt
openbaar ministêrie
nêt betrekking tot voornoemde
aangiftên heeft besloten niet tot vervolsins
over tê
gaan .
4.

Na raadpleging van de bêtrokken hoofdofficieren
van
justitie
Lê 's-cravenhaqe,
Rotterdam en Doldrêcht
heeft de advocaat-generaal bij dit hof nr. Rênckens
in haar verslag qedateêrd 12 mei 2005 hêt hof in
ovêrweging gêgeven priÍnair klager niet-ontvankelij
k
te verklaren en subsidiair
hêt beklaq af te wi.izen.
Het hof heeft op 26 oktober 2005 de vier
klaagschriften
g€voegd in taadkêmer behandeld.
Àldaar zijn klagêr en dê raadsman van beklaagde
gemeente Rotterdam, mr. R. van der Hoeven, advocaat
te Rottêrdam, sêhoord.
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6.

Klager heeft
zljn klacht.

?

Dê 1d\'^^àat--o-êrá: | .r. van Zeben heeÍL in
raadkamer -overeenkomstig het schriftelijk
versfag
va.. zi tn àmbLgenoot- primèj r geconcl.,ldêerd tor heL
niêl

desgevraagid verklaard

^rlvêntêliik

c.o! aÍwiizing

vê.rl^-ên

vp*

te volhardên

Ll-4êr

ên

bij

sr.hsi.liai_r

van he! beklag.

ONTVÀNKELIJKHE ID VÀN HET BEKLAG

8.

K l a g e r s E e - L Ld d L b e k l a a g d e n ( i n c ê s u d e C e m e e n l e D e n
Haag, de Gêmeente Rottêrdarn, de Gemeente Dordrecht
en de Provincie Zuid-Holland)
valsheid in qeschrifte
Lêr.,Èór

-ê^têê,

c^L,,1Àia

hèliF,ê-

rê-.-kE

êè1 boekhoJdtraude in de jêêrrekeoingen van de
^êmêênlêe
d
.lÀ ^r^,,in-ià
t<1^^ó,
-i c- L. ,ê .r - n, ,i ê, r- . e e n s
meL de wrjze waèrop de jaafrekenrngen worden
oPgesLeld.

9.

A.Lvorenstot

een inhordel ilke

'
ónrlcfhÀwidÁ hêk,:r
lê hê^^r.lê)ên ^r Llr^êr

h-1.1áo

nFF'hii

f^nr

toeLsing van hêt
rr-^-

^.ru:nkêliiL

orimair

èên

d-

,c

in

orde

de

-^-

hot

hÁf
vraèd

^É

klager i- cêsu kèn worden beschouwd a s een
rechtstreeks
belanghebbênde in de zin van artikef
12. eerste lid,
van het Wetboek van Strafvordering.

1n

R:dê..1

ên,

êê.

enÁ-i r,êlz

indiui.í,rêÀl

l-\êlrn^

,ê

hebben bij he!. nieL vervolgen van een sLraÍbaar
q ê - w ê| < ^ ^ i ê . 1 i e f - d e r h a l v e I
'ê i I
os vdn de
persoonlijke
beleving van kfager:- bepaalbaar moet
zijn,
mede gêlet op de aard van het delict.
Om afs bêlanghebbende in de zin van artikel
12 van
hêt Wetboek van Stlrafvor:dering
te woi:den aangenrerkt
dient klager êen hem persoonlijk
aangaand belang te
hebben dat hem in vofdoende mate onderscheidt
van
anderen.
De klachl dient te ziin gericht
op de vervolging
van
een sLrdfbaar fei! daL klager persoonlijk heet!
geraakt en a1s gevolg naarvan hij wordt benadeeld
í n d i e n v e - L v o l g in g u i L b l i j t t .
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11.

Klager heeft tê kennên gegeven telkens aangifte te
hebben,gedaan in zijn hoedanigheid yan bezorgde,
be-lastingbeta.Iênde Nedêr1andêr en deskundiqe
onderzoekêr. Hij stelt dat hij in deze bekiagzaak
direct belanghêbbendê is, aangezien hij ziraar is
qeschaad aIs be.Lastingbetaler en voorts zÍ^/êar is
têkort gedaan in zijn functionerên a1s accountanr.

12.

Op grond van de stukken en hetgeen door klager
in
laadkaner naar voten is gebracht,
is het hof van
oordeel dat in de ondethavige
zaken geen sprakê is
van een kl,aget persoonlijk
aangaand belang,
dat hem
in voldoendê rnate onderschêidt
van andêren. Een
loute!
subjectiêf
gevoel van betrokkenheid,
hoe
sterk dat gêvoel ook moge zijn,
is niet voldoênde om
te kunnen spteken van een rechtstrêeks
belang in de
zrn van artikel
12 van hêt Wetboêk van
Strafvorderinq.

13.

flêt bovênstaande leidt tot de conclusie
niet-ontvankeli
j k moet rordên verklaard
bek.lag.

dat klager
in zij n
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BESLISSING
Het hof:

Verklaart

klagêr

niet-ontvankelij

k in

zijn

bêklag.

Àldus gedaan door
mrs. Noordam, Schaar ên Scholten-Hinloopen,
in tegenwoordigheld van d e q r i f f i e r
nr. Bakker-Otj ens,
op
- JI december 2OO5Deze beschikking
ondertekend.

is door d e v o o r z i t t e r

en de griÍf-iêr

<--

r.iri;

