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

GERECHTSHOF TE's-HERTOGENBOSCH

Beschikking van het gerechtshof t€ 's_HeÍtogenbosch 
\ran 24 mei 2OO5 inzak€ het beklag exartikel 12 van het WetboEk van St-afvordering van:

L.W. Verhoêf,
wonende te Wijk bij Duurstede.

ovet de beslissing van de oÍlïcier van justitie tot het niel vêr\r'olgên van

\, cems€rÍe BBda,
(K 04/0206)

en

Provincie NooÍd.Brabant,
(K 05./014)

en

Gemeênto Ogs,
(K 05/0029)

en

Gem€gÍÉê Tilburg,
(K 05/0031)

\-- en

cemeerÍo Eindhoven,
(K 05/0032)

wegens boekhoudÍraude c.q. yalsheid in geschÍift ln dejaanekening.

De feiteliike oano van zaken.

Tezake K 04/0206 hêeft klaoêr aangifte gedaan van boekhoudfraude c.q. vatsheid in geschriftin de jaanekenins, oeweerdeiilr gepÉeg,io"àio" gér"!ïiJËËá"lierraagoe eredal.
Op 25 juni2004 is door mr H.J. Bolhaar, hoofdoffcier van justitiê aan klager bericht d at de zaaknÍel zal woÍden veÍvolgd omdat er geen conqete verdenki;g is vanien ot meer straÍbare feiten.
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Hierop.heei klager op 22 juli 2004 een ktaagschrift ing€diend bÍ het hol ingekomen ter grifÍie
van het hof op 23juli 2004, met het vezoek de vervolging te beGlen. 

-

De advocaat{eneraal heeft in het schíftelÍk verslag van 8 december 2004 het hof geraden hetbeklag af tê wizen.

I"f,!"_I 9!1q9í4.h"eÍt ktageÍ aangifre g€daan van boekhoudfraudê c.q. valsheid in geschrifr
rn oe Jaaret(entng, beweerdetijk gepleegd door de provinci€ Noord-BÍabanl (beklaagdé
Provincie Noord-Brabant).

Klager heeft naar aanleiding van deze aangifte niets van politie c.q. het openbaar ministerie
vernomen.

vervolgens heeft krager op 29 novembeÍ-2004 een kraagschrifr ingediend bij het hol ingekomen
ter griffie van het hof op 30 november 2004, met het wÈoek de várvolging te bêvelen.

De advocaat{eneraal heeft in het schriftelijk verslag van 30 maart 20OS het hof geraden het
beklag af te wijzen.

Terzale K 0510029 heefi klager aangifte gedaan van boekhoudfraudê c.q. valsheid in geschrift
In oe JaarreKenrng, beweerdetijk gepleegd door de gemeente Oss (bektaagde Oss).

Klager heeft naar aanleiding van deze aangifte niets van politie c.q. het openbaar ministerie
vernomen.

Hie_rop heeft klager op 20 januari 2005 een klaagschrift ingediend bij het hol ingeKomen rergrifíie van het hof op 24januari 2005, met het vezoek de vervolging te beveien.

De advocaat{eneraal heefr in het schrifrelijk verslag van 30 maaÍt 2OO5 het hoÍ geraden het
beklag af te wízen.

I"fj,!"-f ,05�/q9y.heeft ktager aangifte gedaan van boekhoudfraude c.q. vatsheid in geschÍift
In oe laarrekening, beweerdelÍk gepleegd door d6 gemeente Tilburg (beklaagde Tilbuó).

Klager heeft naar aanleiding van deze aangiÍte niets van politie c.q. het openbaar ministerievernomen.

Hie-rop heeft klager op 19 januaÍi 2O0S êen klaagschrift ingediend bij het hoi ingekomên tergriffie van het hoÍ op 20 januari 2005, met het vázoek de-vervolging te Oeveien.

Op 10 maart 2005 is door R.A. Dona, officieÍ van justitie, alsnog aan klager bericht dat de zaakniet is vervolgd omdat er naar het oordeel van nei Openbaar Ministerie q-e€n óncrere
verdenking van een of meeÍ strafbare feiten bestaat.

De advocaafgeneraal heeft in het schriftelÍk verslag van 30 maaÍt ZOO5 het hof geraden hetbeklag af te wijzen.

fff-I_9:iq9fj"eft klaser aansine sedaan van boekhoudfraude c.q. vatsheid in seschriftIn oe laarreKenrng, beweerdettk gepleegd door de gemeente Eindhoven (beklaagde EÉdhoven).
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Klager heeÍt naaÍ aanleiding van dez€ aangifte niets van politie c.q. het openbaar ministerie
vemomen.

Hierop heeft khger op 20 januaÍi 2005 een klaagschrift ingediend bij het hoÍ, ingekomen ter
griffie van hel hoÍ op 24 januari 2005, met het vezoek de vervolging te bevelen.

De advocaat{eneraal heeft in het schriftelijk verslag van 30 maart 2OO5 het hofgercden het
beklag aÍ te wijzen.

Op 24 mei 2005 zijn de klaagschrnen getUktijdig en gevoegd in raadkamer van het hof
behandeld in aanwezigheid van klager.

De advoc€at{eneraal heeft het hof geadviseerd klag€r niel-ontuankelijk le verklaren en het
beklag af te wijzen.

De beoordelino.

Klager stelt dat beklaagden (in casu de Gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant, de
Gemeente Oss, d6 Gemeente Tilburg, en de cemeente Eindhoven) valsheid in geschrifte
hebben gepleegd c.q. zich schuldig hebben gemaakt aan boekhoudfraude in de jaarrekening
van de gemeentes c.q. de provincies.

Alvorens het hof tot een inhoudelijke beoord€ling van de klachten kan overgaan, dient het zich
te buigen over de vraag in hoeverre klager bij het hof kan worden ontvangen in zijn klachten.

Voor toepassing van de procedure ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering is onder
meer vereist dal degene die klaagt rechtstreeks belanghebbende is bij h€t niet (veraer)
vervolgen van een straÍbaaí feit. Klager dient een speciÍiek eigen belang te hebben bÍ het niet
(verder) vervolgen van een stralbaar feit, hetwelk objectief - derhalve ba van de oersoonliike
beleving van de klager - bepaalbaar en redelijk moet zin, mede gelet op de aard van het àelict.
Klager heeft te kennen gegeven telkens aangne te hebben gedaan in zïn hoedanigheid van
bezorgde, deskundige, belastingbetalende Nederlander.

Op grond van de stukken en hetgeen door klager in raadkamer naar voren is gebracht, is het hof
van oordeel dat in de ondeftavige zaken geen sprake is van een objectief betaalbaar redelijk
eigen belang van klager.
Nu klager tezake deze feiten geen rechtstreekse belanghebbende in de zin van artikel .12 van
het Wetboek van Strafvordering is, kan hÍ te dien aanzi€n niet in Zjn klachten worden
onlwtngen.
Gelet op het vorenstaande dient het beklag in de onderhavige zaken te worden aÍgewezen-
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Dê b€slissino.

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

Aldus g€g€\,gn dooÍ
mr. HandÍiks,
mÍs. Stewns 6n Walsiock,
in t€gênwoordigheid van mr. Tapp€nb€ck,

op 24 mei 2005.

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

mr. Hendriks is buibn staat d€z€ b€scfiikking msde tê ond€Ít€kenen.

[+r-

Voor eensluid+ld atÈchriíto" n',5';:,1:il'r#.:;l' "


