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Afloopbericht aangifte boefthoudhaude

Geachte heeÍ Verhoef,

Naar aanleiding van uw aangifte tegen de gemeente TilbuÍg het volgende.

Op 20 ianuai jl. ontvingen wij via het gerechtshof te 's,Hertogenbosch uw
schrijveÍr inzake een zogenaamde "artikel l2'StÍafioÍdering procedure". In dit
schrijr€n stelt u dat u op 14 februari 2004 bii d€ politi€ Tilburg aangift€ heeft
gedaan van boekhoudftaude. Na het doen I'?n deze aangifte heeft u over het
vervolg / de afloop niets meer gehoord.

Vervolgens wilt u zich over het niet behandelen, ic. afwiizen €n niet instelen
van nader ondeEoek beHagen, overeenkomstÈ de Focedur€ zoals bedoeld in
anikel 12 van het Wetboek !€n Strafuordering. U noemt in dit schrij!€n het
gerechtshof te funsterdam als waar de Hacht zou moeten woÍden ingediend.
Veriolgens stuut u, mijn inziens t€recht, teÍ !€rdere behand€ling dit
schrijven naar het geÍechtshof te 's-Hertogenbosch.

Op 16 februari 2004 is uw hieÍboven bedoelde aangifte bij de politie WiÊ bij
Duurstede opgemaatt. Deze aangifte is ter verdere behandeling verzonden
naár de politie Tilburg en daar geÍegisteerd in het bedrijfsprocessenslsteem
onder nummer P12066/04-050346- Na d€ b€handeling r,-an deze aangifte is
l€rzuimd u een zogenaamd "alloopbericht" naar aar eiding l?n de
bevindingen toe te sturen.

Hierdoor bent u lange tiid in het ongewisse gelaten of, €n zo ia, hoe uw
aangifte verder is behandeld. Ik beÍeur dit, maar inmiddels heb ik kennis
genomen wrn uw aangifte en zal ik u thans mijn standpunt, dat ik met de



politie heb besproken, over de onderhavige zaak mededelen.
U doet aangifte r€n mlsheid in geschrift€ g€ple€gd door de gemeente Tilburg.
U stelt dat de geme€nte Tilburg in de jaarrekeningen van 2O0O tot en met 2002
op $ote schaal ontvangsten €n uitgaven buiten d€ winst en verliesrekening
laat en derhalve veÍzwijet. U ge€ft in uw aangifte verder niet aan w€lke
ont\,?ngsten €n uitgaven buiten d€ winst en verliesÍek€ning ziin g€houden €n
waar u dat op baseert,

Ten aanzien van onder and€r€ de gemeent€n Utrecht, Wijk bij Duurstede,
Amercfoort en Den Haag, alsmede d€ provincie Utrecht, Noord-Holland en
Zuid-Holland heeÍ1u gelijkluidende aangiften gedaan als in het onderhavige
g€val. Daamaast heeft u tegen de accountants \,an de provinci€s Noord-
Holland €n Zuid-Holland en de g€meent€ Den Haag, €en klacht ingediend bij
de Raad van Tucht (keÍmrerk R359, R368 €n R370). De Raad van Tucht heeft
destijds geconcludeerd dat r,alruit wetenschappelijk oogpunt kan worden
gesteld dat kritiek met b€trekking tot deze jaanekeningen in alle Íedelijkheid
tot de mog€lijkheid behoort, maaÍ de Íegels bij ofkachtens de gemeentewet
gesteld, dooÍ die prcvincies en gemeente niet waren ol€rtreden. Dat betekent
dat de iaarÍekeningen €n de toelichting van de provincies NooÍd, en Zuid-
Holland en de gemeente D€n Haag, getrouw, duidelijk en stelselrnatig de
om ng lan alle baten en alle lasten, alsmede het saldo daanan, we€rgaven
(art 27 Comptabiliteitswet).

Nu er ten aanzien van de gemeente Tilburg in de aangifte door u geen andere
omstandigh€den zijn genoemd dan in de gevallen waarovei de Raad van
Tucht zich h€eft uitgelaten, bestaat er geen Íeden om aan te nemen dat de
jaarrekening en de to€lichting daarop van de g€m€ente TilbuÍg een onjuist
beeld ge€ft vfi de omvang van d€ baten en lasten, alsmede h€t saldo daarvan.
Om deze reden en vanwege het feit dat u Ífet aange€ft welke ontvangsten en
uitgav€n ten onrechte buiten de winst er verli€srekening zijn gehouden, rolgt
er naar h€t oorde€l van het Openbaar Minist€rie geen concrete verd€nking
\,€n een of m€er straÍbare feiten.

Uit eerderc coÍespondentie die u heeft gevoerd met de MinisteÍ %%%%%%%%%%%%%%%%�n lustitie
en in de media vercchenen bedcht€n blijkt dat h€t u te doen is om een
verbetering van veÍantwoording van de besteden gelden van lokale
overheden. Ik wijs u erop dat het één en ander geregeld wordt in h€t besluit
begroting ell veiantwoording provincies en gemeenten l?n de Ministerie !?n
Binnenlandse Zalcn en KoninlcijksÍelaties (BBV, l7 januai 2003, kenm€rk
FO2003/U51r90). Dit besluit heeft tot doel wijzigingen aan t€ br€ngen in de
opzet lan de begroting en vemntlvooÍding !?n gemeenten en prcvincies om
de iaad in ziin kaderstellende en controlerende taak beteÍ te ondeÍsteun€n.
Aan uw bezwarcn t€gen d€ huidige opstelling van de jaarrekeningen wordt
dus in een ander verband reeds geweÍkt.

Gelet op het bovenstaande zal ik naar aaDleiding van uw aangifte geen
!Èdere vervolging instellen tegen de gemeente Tilburg. Ook (leden van) h€t
geme€ntebestuur, de gemeenteEad of accountants, welke bii de door Verho€f
bedoelde staÍbare feiten betrokken zijn geweest, zal ik ni€t verder vervolgen.



Deze brief zal dooÍ mij ook worden gezo den aan de hoofdadvocaafgenemal
Én het ressortparket te 's-Hertogenbosch, opdat deze dit schrijven kan
opnemen in h€t dossier inzate uw klacht or€r het niet behandelen, afwijzen
van de eerder g€noemde aangifte.

De ofFcieÍ r,.an iustiti€.
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