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Uw aangifte tegen de pÍovincie celderland

Geachte heer VerhoeÍ,

Naar aanleiding van uw aangifle tegen dê provincie celdeíand, d.d. 20 maart
2003 (uitgebreid op I meart 2004), mutatienummer P10950/03-096261 bericht ik
u als volgt.

U doet kennelijk aengifle van valsheid in geschrifte gepteegd door de provincie
Gêlderland. Daaóijstelt u dat de provincie cêld€rland gedurende ddêjaarop
grcte schaal ontvangsten en uitgaven buiten do winst en verliesrek€ning laat en
deÍhalve verzwtgt, zo bêgrijp ik uit uw klaagschrift d.d. 29 novêmber 2OM. U
geefrdaaibij verder nietaan welke ontvangsten en uilgaven buitên de winst en
verliesrekening zijn gehouden en waar u dal op baseert.

Tên aanzien van onder andere de provincies utrecht, NooÍd-Holland en Zuid-
Holland en de gemeentes Den Haag, Utrecht en Amersfoort hebt u gelikluidende
aangifren gêdaen êls in onderhavjg geval. Deernaêst heeft u tegen de
accounlants van enkele van deze provinciês en gemeentes een klacht ingediend
bij de Raad van Tucht voor Accountants (kenmerk; R35S, R368 en R370). De
Raad van Tucht heeft destijds geconcludêêrd dat vanuit wetenschappelijk
oogpunt kan woÍden gesteld dat kritiek met betrekking tot deze jaarÍekeningen in
alle red€lijkheid totde mogeujkheden behoo.t, maar dat de regels bijofkrachlens
de gemeentewet gesteld, door die provincies en gemeenlo niet waren overbêdên,
Dat belekent dat dê jaarrekeningen en de loelichting van de provincies Nood en
Zuid-Holland en de gemeente Den Haag, getrouw, duidetijk en stelselmatig de
omvang van alle balên en alle laslen álsmede het saldo daaNan, weergaven (aÍt.
27 Comptabiliteitswet).



Nu erten aanzen van de provinciê Gelderland in de aangifle door u geen ande@
omstandigheden zijn genoemd dan in de gevallen waarover de Raad van Tucht
zich heeít uitgelaten, bestraat er geen rêden om aan te nemen dat dê jaanekening
en de toelichting daarop van de provincie celderland een onjuist beeld geven van
dê omvang van de baten en lasten alsmede het saldo daa an. Om deze reden
ên vanwege hetfeit dat u niet aangeefr welkê ontvangsten en uitgaven ten
onrechte buiten dê winst en verliesrekening zÍn gehouden, volgt er naar het
oordeel van het Openbaaa Mnisterie geen concrete verdenking van een of mêer
slÍafbare feilen,

Uit de correspondentie die u €eder hebt gevoerd mêt dê Minisler van Justitie en
in de media voGchenen be.ichten blijkt dat het u te doen is om oên veóetering
van verantwooding van de bestede gelden van lokale overhêd€n.
lk wÍs u erop dat het een en andergeregeld wordt in h6t Bestuit begroting en
v€ranlwoording provincies en gemeenten van d6 Minislervan Binnenlandse
Zaken en KoninkrÍksrelaties (BBV, '17 januad 2003, kenmerk FO2003/u5'1190).
Dit bosluit heefl tot doêlwijzigingen aan le brengen in de opzetvan de begrotjng
en verantwooding van gemeenlen en pÍovincies om de raad in zijn
kaderstellende en controlerende taak beter te ondersteunen. Aan uw bêzwàren
têgen de huldige opstelling van dejaanekeningen dient dus in een ander dan
straíÍechteltk veóand te worden gewerkt.

Gelet op het bovenstaande zal het Openbaar Ministeriê geen verdere vervolging
jnslellen naar eenleiding van uw aangiftê tegen de provincie c€tdeítand.

Tegen dit besluit hebt u reeds op grond van art. 12 Wetboek van Strafuordedng
een klacht ingediend bij het GerechtshoÍ te Arnhem. lk zalhêt cerechtshof te
Arnhem dan ook in kennis stellen van mijn beslissing.
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