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GEREGHTSHOF
TE ARNHEM
Beschikking
inzake
Drs. L.W.Verhoef,
wonendete Wijk bí Duurstede,
klager,
tegen
de provinciecelderland (8200S/036),
de gemeenteTiet (82005/056),
beklaagden.

O.p29 novembeÍ2004heeftklagerschriftetÍkbeklaggedaanoverde beslissingvan de
olfloervanjustitieteAmhem-omtegende provincieGelderland
geenstrafvervólging
in te
stellen.ljit klaagschrift
is op 30 november2004ter gÍffie vandit hof ingekomen.Àbusievelijk
is onderhavigklaagschrngevoegdin hetdossierva-neen eerderdoorilager gedaanbeklag
í82004/198).
Op20januaÍi2005heeftklagerschriftelijk
beklaggedaanoverde beslissing
van de officier
vanjustitie_
te Amhemom tegende gemeenteTiélgeenstrafvervolging
in tJstellen.Dit
KraagscnÍtn
ts op 24januari2005têr gÍiffievanhet hof s Hertogenbosch
ingekomenen op
'16februari
2005ter grifÍe vandit hof.
Hett|ofheeftkennisgenomen
van de ambtsberichten
vande oíÍciervanjustjtieen de
hoofdofficier
vanjustitiete Arnhem,hetadviesvan de advocaat-generaaí
en de overigeop
dezezaakbetrekkinghebbendestukkengezien.
Voortsheefthet hof kennisgenomen
van het ondernummerB 2OO4l19g
doorklager
inged;ende
klaagschrift
.
Het beklag
Klager.heeft
op 20_maart
2003Íespectievelijk
6 september2OO3aangiftegedaanvan
varsnero
ln geschrfite,
gepteegddoor beklaagden.
Klagerheeftin zijn aangiftegestelddat beklaagden
valshejdin geschrifrehebbengepteego
danwel Tjchschuldighebbengemaaktaan bolkhoudfraudein-de
vande
laanekeningen
provincieGelderland
en van de gemeenteTiê|.Hij heeftdaartoegeit.ld dat dèr.
overheidsinstanties
zichin de afgelopen
jarenschuldighebbeng;maakt aancreatief
ooeKnouden
doorveetbatenen Iastenniette vermeldenop de winst_en verliesrekeningen
in
dejaarrekeningen.
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De officiervanjustitiete Arnhemheeft-eerst
op 9 junj 2OO5aan klagermedegedeetd
dat hij
heeftbeslotende beklaagdede provinctebetoeflandntet
te
_Kon
vervolgen
omdat
-er
gezegd-geenconcreteverdenkingis vaneen of meeÍ
strafbarefeiË;
Inzakede beklaagdeTielis komenvastte staandatde
doorklagerop 6 september
2003
gedane_aangifte
nietafzonderlijk
is geseponeerd,
maardai de béslisjingtoi at dan niet
vervotgenvande gemeenteTietis oogeschort
in afwachting
vanduË"ii"rin! u"n t"t p"*"t
Utrechtin eensoortgelijke
zaak.
De beoordeling van hêt bektag
Klagerbeklaagtzichoverhet ujtblijvenvanstrafuervolging
van djvêrselagereoverheden
althansoverheidsinstantiês
H-elh!Í heeft.indat verbandtelkenste oordelen.over
de vraagof klager(telkens)
*
kanworden
beschouwd
atsrechtstreeks
bêlanohebbende
bil.eendergelijËvJ;ó;;;
Het hof is daaromtrent
het volgend-e
van ooroeet.
veÍvotgingvan gemeentetijke
of provjnciate
overheden
waaronderhij
:l1"jjl19:l
!:"tr:"ft
nreÍzenressorteert,
vermaghet hof nietjn te zienwelkÍechtstreetiO"fàËaf"
oeooefAin
art'kelt2 van hetWetboekvan Srratuorder:ng
kr"gezou ;"ÀÀJ;.
---itilJr
rï0""n
oo* r",r.n"
niet-ontvankelijk
djenente wordenverklaarain .i;i OukËg.
Ten.overvloede
merkthet hof nogop dat voorsit'uaties
aË jn de klaagschritten
beschreven
strafrechtelijke
interventie
doorgaansnietvoorde handligten daartoËanderewegen
oewanderct
kunnenworden.Voorwijzigingvande regelirigzal de
làriii"r," ,á o,"n.n t"
wordengevolgden kan hetstrafrecÉt
leen oplossinf,bied"en.
Ten aanzienvande beklaaodêde oemeenteïêlgeldt voorts
dat de pÍocedurevan aÍtjkej12
wetboekvanstrafuordering
beperk-t
is tot geva||enwaarineen stÍafbaarfeit nietwordt
vervotgd-of
een reedsa"ngeuangenu.wolgingnietwordtvoortgàlJ]Ë"iïJ
stertua"t oat
bestissing
terzakeàrsUeOoeto
in artit<àt
rà
u"n
À"t
W"tOo"r u"n
l:1rg::flï-i1"".","."ige
brrarvordenng,
zodathet beklaqvanktagerinzakede gemeenteTi"i ooi op
gronont"t _
Ci"
ontvankelUk
moetwordengeoordeeld.
,
Uit het voorgaande
volgtdat een verhoorvan betrokkenen
achterwege
kan blÍven.Er wordt
beslistals volot.
Bes/rlssing
Het hof:
Verklaartklagerniet-ontvankelijk
in het beklaginzakede provinciecelderland(B 2005/036):
V_er]daart
klagertevensniet-ontvankelijk
in het beklaginzakede gemeenteTiel
(B 2005/056)
D.ezebeschikking
is gegevendogrmrs RutgeÍsvander Loeff,voozitter,Roessingh_Bakers
' ---en
Mintjes,raadsheren,
in tegenwoordigheid
v-anmw Roetofs,grimer,ofen onoenekend
doorde voozitteren de griffier.
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