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G E R E CH T SH O F T E A M S T E R D A M
Zitting houdendete Arnhem
Beschikking
tnzaKe
Drs. L.W.Verhoef,
wonendete \ fik bÍ Duurstede,
Kager,
tegen
de gemeentelJt.echt
de gemeènteAmersfoort,
de gemeenteWÍk bij Duurstede,
de provincie Utrecht,
beklaagden.

Op 18 mei2004heeftklagerschriftelijk
beklaggedaanoverde beslissing
vande ofÍiciervan
justitiete Ulrechtom tegenbeklaagden
geenstratuervoÍging
in te ste en. Dit klaagschrift
is
op 19 mei2004ter griffievan dit hof ingekomen.
Hethof heeftkennisgenomen
van hetambtsbericht
van de hoofdofÍicier
vanjustitie, het
adviesvande advocaat-generaal
en de overigeop dezezaakbetrekkinghebbendestukken,
alsmedevan de na het indienenvan het beklagbinnengekomen
brieven.
Voortsheefrhet hof kennisgenomen
vande onderde nummersB 2005/036en B 2005/056
doorklageringediende
klaagschriften.
celet op de samenhang
tussendezedriezakenheeft
het hof ervoorgekozendezebijeente houden,hetgeende afdoeningvan hetonderhavige
klaagschrift
heeftvertraagd.
Het beklag
Klagerheefrop diversetijdstippenaangiftegedaanvanvalsheidin geschrifte,
gepleegddoor
beklaagden.
KlagerheeJtin zijn aangiftegestelddat beklaagdenvatsheidin geschriftehebbengepleegd
danwel zichschuldighebbengemaaKaan boekhoudfraude
in de jaarrekeningen
van dJ
gemeentenUtrecht,Amersfoorten Wijk bij Duurstedeen vande provincieUtrecht.HÍ heeft
daartoegestelddat dezeoverheidsinstanties
jarenschuldighebben
zich in de afgelopen
gemaaktaan creatiefboekhouden
doorveelbatenen lastenniette vermeldenop de winsten verliesrekeningen
in de jaarrekeningen.
De hoofdofflcier
vanjustitiete Utrechtheeftop 13 mei2004bestotenbeklaagden
niet te
vervolgenomdater -kortgezegd-geenconcreteverdenkingis van een of m;er straíbare
te|ten.
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De beoordeling van het beklag
Klagerbeklaagtzich oveÍhet uitblijven
vanstrafuervolging
van diverselagereoverheden
althansoverheidsinstanties.
Het hof heeftjn dat verbandtelkenste oordelenoverde vraagof klager(telkens)kanworden
beschouwdals rechtstreeks
belanghebbende
bij een dergelíkevervolging.
Het hof is daaromtrent
het volgendevanoordeel.
WaarklagernastreeÍtvervolging
van gemeentelijke
of provinciale
overhedenwaaronderhij
nietzelf Íessorteert,
vermaghet hof nietin te zienwelk rechtstÍeeks
belanqals bedoeldin
artikel'12van hetWetboekvan Strafvordering
klagerzou hebben.Ktagertal dan ook in
zoverretelkensnielontvankelijk
dienente wordenveÍklaardin zijn beklag.
Waarklagernastreeftvervolgingvangemeentelijke
of provinciale
overhedenwaaronderhij
wel zelf ressorteertdoordathij ter plaatsewoonachtigis, zou het oordeelanderskunnen
komente liggen,ware het nietdat de desbetreÍfende
aangifren-bezien in samenhang
met
de eerderbedoeldeklachten-kennelïkhungrondslagvindennietzo zeer in dê
omstandigheid
dat klagerter plaatsewoonachtigis als wel in dezelfdevisievan klagerals
waarmeehij zich richttegende andere(eerderbedoelde)overheidsinstanties.
Het hof is dan
ook van oordeel,dat klagerin dezetweedecategorieklachtengeenanderrechrenste
respecteren
belangheeftdan in de eerstbedoeldecategorieklachten,zodatook het beklag
tegende nielvervolgingvan gemeentelijke
of provinciale
overhedenwaaronderklagerwel
zelf ressorteertniet-ontvankelijk
dientte wordenverklaard.
Ten overvloedemerkthet hof nogop datvoorsituatiesals in de klaagschriften
beschreven
strafrechtelijke
interventiedoorgaansnietvoorde handligten daartoèanderewegen
bewandeldkunnenworden.Voorwijzigingvan de regelingzal de politiekeweg dienente
wordengevolgden kanhet strafrechtgeenoplossingbieden.
Uit hetvoorgaandevolgtdat eenverhoorvan betrokkenen
achterwegekan blijven.Er wordt
beslistals volgt.
Besrisstrg
Het hof:
Verklaartklagerniet-ontvankelÍk
in hetonderhavige
beklag.
Dezebeschikking
is gegevendoormrsRutgersvan der Loeff,voozitter,Roessíngh-Bakels
en
Mintjes,raadsheren,
in tegenwoordigheid
vanmw Roelofs,griffie(op
en ondertekend
doorde voorzitter
en de griffier.
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