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Geachte he€r Verhoef,
Naar aádeiding van uw aangifte regen de gemeente Breda d.d l9 maaÍ 2004,
kenmeÍk (X-m2740 het \,olgend€
U doet aangifte van ralsheid in geschrifte gepleegd door de gemeente BredaU stelt dat de gemeente Breda gedurende de periode van 1998rot en met
2OO2op grote schaal ontvangsten en uitga\,€n buiten de winst en
\,.erliesrekeninglaat en deÈalve velzwiigt. U geeft in uw aangifte verder niet
aan welke ontvangsten en uitgaven buiten de winst en verliesÍekening ziin
gehouden €n waar u dat op baseen.
Ten aanzien van onder andere d€ provincies Noord Holland en Zuid-Holland
en de gemeente Den Haag heeft u gelijkluidende aangiften gedaan als in
onderhavig geÉI. Daarnaast heeft u tegen de accomtants van deze provincies
en gemeente een klacht ing€diend bij de Raad vall Tucht (kenmerk R359,
R368 en R370).De Raad van Tucht heeft destijds geconcludeerd dat de wnuit
wetenschappelijk oogpunt kan worden gesteld dat kitiek met betrekking tot
deze iaarekeningen in alle redelijkheid tot de mogeliikheid behoort, maar dat
de Íegels bii of kachtens de gemeentewet gesteld, door die provincies en
gemeente niet waren or,€rtreden. Dat betekent dat de jaanekeningen en de
toelichting lEn de pÍovincies Noord en Zuid-Holland en de gemeente Den
Haag, getlouw, duidelijk en stelselmatig de omvang lan alle baten en álle
lasten alsmede het saldo daar%n, weetgaven {art. 27 Comptabilireibwet).
Nu eÍ ten aanzien van de gemeente Breda in de aangifte door u geen andere
omstandigheden zijn genoemd als in de gevállen waarover de Raad van Tucht

zich heeft uitgelaten, bestaat er geeÍr reden om aan te nemen dat de
iaarrelening m de toelichting daarop r,?n de gemeente BÍeda een oniuist
beeld geeft van de omvang van de baten €n lasten alsmede het saldo daarvanOm deze reden en vanw€ge het feit dàt u niet aangeeft welke ontvangsten en
uitga!€n ten onrcchte buiten de winst en verliesrekening ziin gehouden, volgt
er naar het ooÍdeel \,€n het Openbaar Ministefe geen concrete lrerdenking
van een of meer stdftrare feiten.
Uit de conespondentie die u heeft gevoerd met de Minister wn lustitie en in
de media vercchenen betichten blijlt dat het u te doen is om een verbetering
\,ianverantwoording van de besteden gelden \,?n lokale overheden.
Ik wijs u erop dat het een en ander ger€geld woÍdt in het Besluit begroting en
\,'erantwoording provincies en gem€enten !€n de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninlcijkrelaties (BBV, 17 januari 2003, kenme* FO2003/U51190).
Dit besluit he€ft tot doel wijágingen aan te brengen in de opzet van de
begïoting en verantwoording van gemeenten en provincies om de mad in ziin
kade$tellende en controlerende taal beter te ondersteunen, Aan uw
bezwaren tegen de huidige opsteling !€n de jaarÍekeningen wordt dus in een
ander !€Íband re€ds geweÍkl
Gelet op het bovenstaande zal het OpenbaaÍ Ministerie g€en verdere
vervolging instellen naar aanleiding van uw aangifte tegen de gemeente BÍeda
Tegen dit besluit kunt u op $ond van art. 12 Wetboek van StÍafuoÍdering een
Llacht indienen bii het ceÍechtshof te Den Bosch.

