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Uw aangiftentegende gemeentenWiÈ bij Duulstede,
Uuecht en Amersfoonalsooktegende provincie
UtIecht

Geachte heer Verhoei
Naar aánleiding van uw aangiften tegen de gemeent€n Uirecht d.d. l9 maart
2003 en I ianuari 2m4, Wijk bii Duurstede d.d. 17 decembeÍ 2002 en I jaÍruari
2004,Ame$foort d.d. 6 september 2003 en 4 maart 2004 alsmede uw aangiften
tegen de provincie Uuecht d.d. I december 2003 en 8 maart 2(XX, met de
respectievelijke
kenmerkenPl 09ll/03-0S4421,Pl 09ll/04-007895,Pl0950/0274ll4l, Fl O95O
lM-ffi77 69, Pl 0940/03-30629r,
Pl 091I/03-435684en in vervolg
op miin bdef van l8 no!€mber 2003, bericht ik u het \,olgende.
U doet aangiften !"n valsheid in geschrifte gepleegd dooÍ de gemeente Wik
bij Duustede, Amersfoort en Utrcót en de provincie Utecht. U stelt dat de
gemeente Utecht gedurende d€ jaren 1997t/m 2002, de gemeenteAmersfoort
gedueDde de jarcn 2000 t/m 2002, de gemeenteWijk bij Duurstede
gedurende de jaren 1996t/m 2002 en de prcvincie UEechl geduende de jaren
1997t/m 2002 op grole schaal ontlangsten en uitgaven buiten de winst en
\,€rlie$ekening laat en derhálve !€rzwijgr. U geeft in uw aangiften !€Íder niet
aan welke ontvangsten en uitgaven buiten de winst en verliesrekening zijn
gehouden en waar u dat op baseert.
Ten aanzien r,€n onder and€re de provincies Noord-Holland en Zuid-Holand
en de gemeente Den Haag heeft u geliiHuidende aángiften gedaan als in
onderhadg ge!d. Daamaast heeft u tegen de accountants van deze provincies
en gemeente een klachl ingediend bii de Raad van Tucht (kenmerk R359,
R368en R370).De Raad mn Tucht heeft destiids geconcludeerd dat de vanuit
wetenschappeliik oogpunt kan worden gesteld dat kitiek met betekking tot
deze jaa$ekeningen in alle redelijkheid tot de mogelijlàeid behoon, maar dat
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de regels bii of kachtens de gemeeirtewet gesteld, door die pÍovincies en
gemeente niet warcn o!€rEeden. Dat betekent dat de jaárrekeningen en de
toelichting n de provincies Noord en Zuid-HoIand en de gemeenre Den
Haag, getÍouq duidelijk en stelselmatig d€ omvang van ale baten en alle
lasten alsmede het saldo daarwn, weergaven (art 27 Comptabiliteitswet).
Nu er ten aanzien \,?n de gemeente Utecht, AneÍsfooÍ en wiik bij Duurstede
en de provincie UtÍecht in de aangifte door u g€€n and€re omstandigheden
zijn genoemd als in de gevallen waarover de Raad !?n Tucht zich heeft
uitgelaten, bestaat er geen reden om aan te nemen dat de iaaÍekening en de
toelichting daarop van de gemeente Utrecht, WiÈ bij Duursted€ en
AmeBfoort en de provincie Utrecht een oniuist be€ld ge€ft lan d€ om\,ang
lran de baten €n lasten alsmede het satdo daarlan. Om deze r€den en
vanwege het feit dat u niet aangeeft welke onwangsten en uitgaven ten
onrechte buiten de winst en veÍliesÍekeÍring ziin gehouden, \,olgt eÍ naar het
oordeel mn het Openbaar Ministerie geen concr€te verd€nling van een of
meeÍ stÍafbaÍe feit€n. Er vindt in het arondissement Uuecht derhalve geen
sÍaíiechteliik onderzoek plaats naar aanleiding van uw aangiften.
Uit de correspondentie die u heeft gevoerd met de Minister van lustiti€ en in
de media verschenen berichten bljkt dat het u te doen is om een verbet€ring
van \€rantwooÍding van de b€steden gelden \,?n lokale or€rheden.
lk wijs u erop dat het een en ander geregeldwoÍdt in het Be;luir begroringen
verantwoording provincies €n gemeent€n van de MinisteÍ \.an Bimenlandse
Zaken en Kodnkijksrelaties (BBV, 17 januari 2003,kenm€rk FO2003/U5r l9O)Dit besluit heeft tot doel wijzigingen aan te brengen in de opzet van de
begoting en venntwoording van gemeenten en provincies om de mad in zijn
kade$tellende en conEoleÍende taal beteÍ te ondenteunen. AaD uw
bezwaren tegen de huidige opstelling wn de jaarrekeningen wordt dus in een
ander verband reeds gewerkt.
C€let op het bovenstaande zal het Openbaar Ministede geen verdere
\,€nolging instellen naaÍ aanleiding Én uw aangifte tegen de gemeente
Utrecht, Wijk bij Duurst€de en AmeÍsfooÍ en de provincie UEecht.
TegeÍr dit besluit kunt u op grond van aÍ. 12 Wetboek wn Slrafvordering een
klacht indienen bij het Gerechtshof te Àmhem, adres Postbusnummer 9030,
6800 EM Arnhem.
Ik ga er vanuit dat met deze brief d€ punten uit uw eerdere bíeveÍr aan het
College \,ranprocureuN-genenal en wÍrarvover u bij bÍief vall 25 april 2003
door het College van procureurc-geneÍaal bent bedcht dat deze !Íaagpunten
ter beantwoording zijn dooÍgezonden aan h€t zurondissementspatket Utrecht,
ziin beantivoord.

