AFSCHRIFT
GERECHTSHOF
TEAMSTERDAM

BESCHIKKINC
vafl 2 SP, A[Pan de vijfdekamer,belastmetde behandeting
van
burgerlijkezaken,op hetbeklagmetrekestnummer
R 2004/288il12
Sv van
L.W.Verhoeí
wonendete Wijk bij Duurstede,
klager.
1. Het beklas
Het klaagschrift
is op 14 oktober2004op de griffievanhethof ontvangen
en aangevuld
bij brief van 20 december2005. Het beklag richt zich tegen het uitblijven van
strafuervolging
terzakevan het plegenvan valsheidin geschriítin de jaarrekeningen
2OOO,
2OO1en 2002 van de gemeenteZaanstaddoor het gemeentebestuuÍ
van de
gemeente
Zaanstad.
2, Hetverslagvande advocaat-generaal
In zijn verslag,inSekomen
ter griífievan het hoí op 9 februari2005,heeftdè advocaat_
generaalhet hoÍ in ovenveginggegevenhet beklagals kennelijkongegrondaÍ te
wijzen.
3. De stukkenbetreffende
hetbeklag
Het hoÍ heeft,behalvevan de reedsgenoemde
stukken,ondermeerkennisgenomen
van het ambtsberichtmet bijlagenvan de fungerendhoofdofficiervan iustitie te
Haarlemvan | 3 december2004.
4. De feitenwaarophetbeklagbetrekking
heeft
,

Klagerheeft op 9 april 2003 aangiftegedaantezake valsheidin geschriftin de
jaarrekeningen2000 en 2001 van de gemeenteZaanstad,gepleegddoor het

2

gemeentebestuur
van de gemeente
Zaanstad
en de daaóij betrokkenaccountant(s).
Op
I maart2004heeftklagerzijn aangifteuitgebreid
tezakevanvalsheidin geschÍiftin de
jaarrekening
2002vande gemeente
Zaanstad.
Op dezeaangiftenis geenreactiezijdens
politieen justitiegekomen,aldusklager.Tegenhet uitblijvenvan de beslissing
van de
officiervan justitieom tot vervolgingoverte gaanrichtzich het klaagschrift
van klager.
Het hoí is van oordeeldat klagerin het beklagniet kan wordenontvangen.Daartoe
wordtalsvol6 overwogen.
5. De onvankeliikheid
Ingevolgehet bepaaldein artikel t2 van het Wetboekvan StrafuoÍdering
kan de
rechtstÍeeks
belanghebbende
schriítelijkbeklagdoenindieneenstrafbaar
Íeit nietwoÍdt
vervolgdof de vervolgingniet wordtvoortgezet.
Nogdaargelaten
dat niet bij voorbaat
vaststaatof er sprakeis van een strafbaarfeit als door klageraangegeven,
is als
belanghebbende
in de zin van genoemdartikelslechtste beschouwen
degenedie door
het achterwegeblijven van een strafuervolging
is getroÍfenin een belangdat hem
bepaaldelijk
aangaat.
Daarvanis in dit gevalgeensprake.
De hiervoorgeformuleerde
eisvan aanwezigheid
van een bijzonderbelangstaateraan
in de weg klagerals rechtstreeks
belanghebbende
aante merkennu hij geengronden
heeftaangevoerd
waaruitkanwordenaÍgeleiddat hi.leenbijzonderbelangheeftbij het
instellenvande doorhemverlangde
strafuervolging.
6, De beslissing
Het hof verklaartklagernietontvankelijkin hetbeklag.

is geSeven
Dezebeschikking
op | 2 S. m
doormrs.G.B.C.M.vander Reep,
nadsheren.in
,.M.H. van Staverenen l.M.H. van Asperende Boer-Delescen,
tegenwooÍd
itheid vande griffier.

TegendezebeschikkingstaatgeenBewoonrechGmiddelopen.

