K 04/0206,K 0í0014, K /05.0029,K 05/0031,K 05/0032

GERECHTSHOF
TE's-HERTOGENBOSCH
Beschikkingvan het gerechtshoft€ 's_HeÍtogenbosch
\ran24 mei 2OO5inzak€het beklagex
artikel 12 van het WetboEkvan St-afvorderingvan:
L.W. Verhoêf,
wonendete Wijk bij Duurstede.
ovet de beslissingvan de oÍlïciervanjustitie tot het niel vêr\r'olgênvan
\,

cems€rÍe BBda,
(K 04/0206)
en
Provincie NooÍd.Brabant,
(K 05./014)
en
GemeêntoOgs,
(K 05/0029)
en
Gem€gÍÉêTilburg,
(K 05/0031)

\--

en
cemeerÍo Eindhoven,
(K 05/0032)
wegensboekhoudÍraude
c.q.yalsheidin geschÍiftln dejaanekening.
De feiteliikeoanovanzaken.
Tezake K 04/0206hêeft klaoêraangiftegedaanvan boekhoudfraude
c.q. vatsheidin geschrift
in jaanekenins,

de

oeweerdeiilr
gepÉeg,io"àio"gér"!ïiJËËá"lierraagoe eredal.

Op 25 juni2004is doormr H.J.Bolhaar,hoofdoffciervanjustitiêaan klager
berichtdat de zaak
nÍelzal woÍdenveÍvolgdomdater geenconqeteverdenki;gis vanien
ot meerstraÍbarefeiten.

Beschikking
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Hierop.heeiklagerop 22 juli 2004een ktaagschrift
ing€diendbÍ het hol ingekomen
ter grifÍie
van het hof op 23juli 2004,met het vezoek de vervolging
te beGlen.
De advocaat{eneraalheeftin het schíftelÍkverslagvan8 december2004het hof geradenhet
beklagaf tê wizen.

ktageÍ
g€daan
aangifre
vanboekhoudfraudê
c.q.valsheid
ingeschrifr
I"f,!"_I
9!1q9í4.h"eÍt
rnoe
provinci€
beweerdetijk
gepleegd
Jaaret(entng,
ProvincieNoord-Brabant).

doorde

Noord-BÍabanl
(beklaagdé

Klagerheeftnaaraanleidingvandezeaangiftenietsvan politiec.q.het openbaarministerie
vernomen.
vervolgensheeftkragerop 29 novembeÍ-2004
een kraagschrifr
ingediendbij het hol ingekomen
ter griffievanhet hofop 30 november2004,met het wÈoek de várvolgingte bêvelen.
De advocaat{eneraalheeftin hetschriftelijk
verslagvan 30 maart20OShet hof geradenhet
beklagaf te wijzen.
Terzale K 0510029
heefiklageraangiftegedaanvan boekhoudfraudê
c.q.valsheidin geschrift
In oe JaarreKenrng,
beweerdetijk
gepleegddoorde gemeenteOss (bektaagde
Oss).
Klagerheeftnaaraanleiding
vandezeaangiftenietsvanpolitiec.q.het openbaarministerie
vernomen.
Hie_rop
heeftklagerop 20 januari2005een klaagschrift
ingediendbij het hol ingeKomen
rer
grifíievan het hofop 24januari2005,methet vezoek de vervolgingte beveien.
De advocaat{eneraalheefrin hetschrifrelijk
verslagvan30 maaÍt2OO5het hoÍgeradenhet
beklagaf te wízen.
ktageraangiftegedaanvan boekhoudfraude
c.q.vatsheidin geschÍift
I"fj,!"-f
,05/q9y.heeft
In oe laarrekening,
gepleegddoord6 gemeenteTilburg(beklaagde
beweerdelÍk
Tilbuó).
Klagerheeftnaaraanleiding
vandezeaangiÍtenietsvanpolitiec.q.hetopenbaarministerie
vernomen.
Hie-rop
heeftklagerop 19januaÍi2O0Sêen klaagschrift
ingediendbij het hoi ingekomênter
griffievan het hoÍ op 20 januari2005,met hetvázoek de-vervolging
te Oeveien.
Op 10 maart2005is door R.A.Dona,officieÍvanjustitie,alsnogaan klagerberichtdat de
zaak
nietis vervolgdomdater naarhetoordeelvannei OpenbaarMinisterie
q-e€nóncrere
verdenking
vaneenof meeÍstrafbarefeitenbestaat.
De advocaafgeneraal
heeftin hetschriftelÍkverslagvan 30 maaÍtZOO5
het hof geradenhet
beklagaf te wijzen.

klaser
aansine
vanboekhoudfraude
sedaan
c.q.vatsheid
inseschrift
fff-I_9:iq9fj"eft
In oe
beweerdettk
gepleegd
laarreKenrng,

doorde gemeenteEindhoven(beklaagde
EÉdhoven).
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KlagerheeÍtnaaÍaanleidingvan dez€aangiftenietsvanpolitiec.q.het openbaarministerie
vemomen.
Hieropheeftkhger op 20 januaÍi2005een klaagschrift
ingediendbij het hoÍ,ingekomenter
griffievan hel hoÍop 24 januari2005,met hetvezoek de vervolgingte bevelen.
De advocaat{eneraalheeftin hetschriftelijk
verslagvan 30 maart2OO5het hofgercdenhet
beklagaÍ te wijzen.
Op 24 mei2005zijn de klaagschrnen
getUktijdig
en gevoegdin raadkamervan het hof
behandeldin aanwezigheid
vanklager.
De advoc€at{eneraalheefthet hof geadviseerd
klag€rniel-ontuankelijk
le verklarenen het
beklagaf te wijzen.
De beoordelino.
Klagersteltdat beklaagden
(in casude GemeenteBreda,de provincieNoord-Brabant,
de
GemeenteOss,d6 GemeenteTilburg,en de cemeenteEindhoven)
valsheidin geschrifte
hebbengepleegdc.q.zichschuldighebbengemaaktaan boekhoudfraude
in de jaarrekening
vande gemeentesc.q.de provincies.
Alvorenshet hoftot een inhoudelijke
beoord€ling
vande klachtenkanovergaan,dienthet zich
te buigenoverde vraagin hoeverreklagerbij het hof kanwordenontvangenin zijnklachten.
Voortoepassing
van de procedureex artikel12 vanhetWetboekvan Strafvordering
is onder
meervereistdal degenedie klaagtrechtstreeks
belanghebbende
is bij h€t niet(veraer)
vervolgenvaneen straÍbaaífeit.Klagerdienteen speciÍiekeigenbelangte hebbenbÍ het niet
(verder)vervolgenvaneen stralbaarfeit,hetwelkobjectief- derhalveba vande oersoonliike
belevingvan de klager- bepaalbaar
en redelijkmoetzin, medegeletop de aardvan hetàelict.
Klagerheeftte kennengegeventelkensaangnete hebbengedaanin zïn hoedanigheid
van
bezorgde,deskundige,
belastingbetalende
Nederlander.
Op grondvande stukkenen hetgeendoorklagerin raadkamernaarvorenis gebracht,is het hof
van oordeeldat in de ondeftavigezakengeensprakeis vaneenobjectiefbetaalbaarredelijk
eigenbelangvanklager.
Nu klagertezake dezefeitengeenrechtstreekse
belanghebbende
in de zin vanartikel.12van
hetWetboekvanStrafvordering
is, kan hÍ te dienaanzi€nnietin Zjn klachtenworden
onlwtngen.
Geletop het vorenstaande
dienthet beklagin de onderhavige
zakente wordenaÍgewezen-

B€sdlikkinginzekêK 04/0206,K 0í0014, K 05/0029,K 05/0031,K 0í0032

Dêb€slissino.

Het hof veÍlÈaÍt klagaÍ nld{nhtsnkslljk in zirn b.ldag on wilí op dlo grond hst bekhg
at

Aldusg€g€\,gndooÍ
mr. HandÍiks,
mÍs.Stewns6nWalsiock,
vanmr.Tapp€nb€ck,
in t€gênwoordigheid

als \,,oozitter,
als raad8heeÍ,
alsgriffi€r.

op 24 mei2005.
msdetê ond€Ít€kenen.
mr. Hendriksis buibn staatd€z€b€scfiikking
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