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Icacht nieÈvervolgiig door LW Verhoef

Naar aar eiding %%%%%%%%%%%%%%%%�n het beklag d.d. 22 juli 2OO4 er artikel l2 van het Wetboet
n Stafvordering gedaan door klager LW. Verhoef over de beslisstng van de

officier van iustitie te Breda om niet over te gaan tot verdere vervolgin-g van de
gemeente Bieda terzale \,un boekhouattaude, heb ik de eer uw coll-egË, onder
overlegging wn de op deze zaal betrekking hebbende bes'cheiden,
oveÍeenkomstig het bepaalde in artikel l2a, tweede lid, \,?n het Wetboek t€n
Sfratuordering, schrifteliik r,€rslag te doen.

Geden het ambtsbedcht d.d. 22 oktobeÍ 2004 van de behandelend
partetsecretads, waamaar ik ter bekorting verwiis, alsmede de ot€rige
schrifteliike bescheiden, ben ik i?n ooideel dat ien juiste beslissing 

"is

genomen: in deze is geen enlele grond voor straftêchteltik optreden.

Op grond l,"an het bovenstaande idoge ik uw hof in overw€ging geveD met
inachtneming van het bepaálde in anikel l2d van het- Wlitoek ran
Stra&ordering het beHag af te wijzen en de heêr Verho€f r,'an uw beslissing fir
kênnis te stellen.
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Klacht niet-verrclging drs. L.W. Verhoef

NaáI aar eidiÍrg van het scMjven van de hoofdadvocaat_qeneÍaal te ,s-
Heíogenbosch d.d. 26 ,uli 20(M en 27 september 2004, moge iÉ her votgende
belichten.

Op 19 maart 2004 heeft de heer Verhoef, hierna te noemen klageÍ, aangifte
Én valsheid in geschdfte (artilel 22S }?n het Wetbo€k van Suafrecho dgen
het gememtebestuur, de gemeenteraadsleden en accountzrnts wur de
gemeente Breda gedaan. Inzake deze klacht Í.oÍdt als volgt berichL

De àe€r VeÍhoef heeft tegen eell groot aantal gemeenten en provincies in
Nederlard aangifte gedaan van \dsheid in geschrifte.

In antwoord op de aangiften, welke ziin gericht tegen de gemeeÍrte Uuecht,
gemeente Wijk bij Duurstede, gemeent€ Anercfoort, alsmede de Drovincie
UEecht, is de heer VerhoeÍ door de hoofdofÊcier n iustitie !?Ir her
arrotrdissementsparket te Utrecht medegedeeld dat geen stÍaf!€wolging zal
wordeo ingesteld. Ook de hoofdomcier yaÍr justitie v; het
arondissementsparket BÍeda heeft middels zijn schriivell van 25 .iuni 2004,
kenmerk 889999-825-04 de heer Verhoef bericht geen rerdere venoiging in te
stellen naár aanleiding van de hieóo\,€n bedoelae aangifte tàgen het
gemeentebesturt, de gemeenteraadsleden en Írccountants van de eemeente
Breda-
Ah,orens tot dit standpunt is gekomen wetd, gelet op hun expertise op dit
teEein, advies ingewomen bij het Funcrioneel parket.

Van belang in dit kader is vetder dat door de Raad %%%%%%%%%%%%%%%%�n Tucht voor



Accountants, alwaar de heer Verhoef klachten heeft ingediend jegens diverse
accolmtants, is geconcludeerd, dat er vanuit wetenschappeliik oogpunt kan
rïorden gesteld dat lcitiek met betrekking tot deze jaarrekeningen in álle
redelijkheid tot de mogetjkheid behoort, maff dat de regels bij of kachtens
de Gemêent€wet gesteld, door de belÍeffende gemeente en provincies niet zijn
overcchrcden.

Naár aanleiding van corÍespondentie mn de heer Verhoef met hel
aroDdissementsparket te Utrechr in een soortgeliikê zaak is mij gebleken dar
dê heer Verhoef beroep heeft aangewend bii het College van Beroep voor het
Bealdifsleven en het College uitspraak zou hebben gedaan in 8 beroepszàken,
waáÍbii de berrefrende accountmts rolgens de h€er Verhoef zouden zijn
"wiigesproken".

Uit r'ê€EeesCcaesrespesdestie tt€elêIÈÍi-rêv* dat�de heer \M €eri
Hacht en een verzoek om revisie he€ft iígediend bli de President wn het
College van Beroep r,oor het bedrijfsleven. Ook is uit de bfef op te maken dat
Verhoel oveÍweegt een klaót in te dienen bij de procureur-genemal bii de
Hoge Raad over het finctioneren lrn het College %%%%%%%%%%%%%%%%�n BeÍoep voor het
be&iifsleven.

Ondants de door de heer Vethoef aangeloetde grote maatschappeliike
relevantie en ziin uitdn*kelijke wens tot vervolging, Íaoge het duideliik zijn
dar de pÍincipiële op!€tting van de heer Verhoef over hoe de Nederlandse
openbare financiën dienen te wotden beheerd, afwiik r,?n de vigerende
regelgeving. Zoals eerder in de aan de heer VeÍhoef gericht€ brief d.d. 25 iuni
2004, kenmerk Bd 9999-825-04 is \,€meld en naar welke bÍief ik mii ltrwijzing
veroo oof, wordt een en ander geregeld in het Besluit begroting en
veÍantwoording provincies en gemeenten van de Minister \,aÍr BinneÍ aídse
Zaken eÍr Koninkrijksrelaties. Voor het staftecht is daaÍbij echter geen rol
weggelegd.

Gelet op boveÍ$taande adviseer ik u h€t emaar te leiden dat het C'€rechtshof
ongegmnd zal veÍklaren.


