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Biit.s"Gf Diverse
Xlàcht niet-!€nolging door w.Verhoef

Naàr aar eiding van de beklagen d.d. 29 novembeÍ 2004, 201'anuari 2005 en 20
januari 2005 ex artikel 12 Ën het W€iboek van StraÀoÍdering, door ons
loorzien €n de kenme*en K 05.0014, K05.0029 en KO5.OO32, gedaan door
klager W.V€rhoef, o\,€r de beslissing \,?n de ofrcieÍ Én justitiê te Den Bosch
om niet over te gaan tot verdere vervolging wn Íespectievelijk de prcvincie
Noord Brabánt, de gemeente Oss en de gemeente Eindhor€n, terzake van
!€.lsheid in geschrifte ir de/een jaarekening, heb ik de €el uw college, onder
overlegging van de op deze zaak beuelking hebbende bescheiden,
overeenkomstig het bepaald€ in aÍikel r24 tweede lid, mn het Wetboek \,?Il
Stafvordering, schriftelijk verslag te doen.

C,€zien het ambtsbericht d.d. l8 febnrad 2005 !"n de hoofdofficier \,.an justitie,
waamaar ik teÍ b€kortiÍrg verwijs, alsmede de o\,€rige schriftelijke bescheideD,
ben ik van ooÍdeel dat een iuiste beslissing is genomen: het straAecht is niet
hel iÍstrument om het doel dat tlager nastÍeeft, te welen het velbeteten van
dê kwaliteit van de jaarrekeningen r'an deze o!€rheidsorganisatig, te
bewerktelligen.

Op groÍrd \rn het bovenstaande moge ik uw hof in o!€rweging geven met
inachtneming van het bepaalde in artikel l2d \,?n het Wetboek wn
Suafr,ordering het beklag af te wijzen en klageÍ van uw beslissing in kennis te
stellen.
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ProcuÍeur g€nera"l Íff. drs. D.W. Steenhuis €n pMT Function€€l parket
Hovi palket UtÍecht Ílg/. mr. H.W. Samson_Geerlings
Áangiftetl ko Verhoef
1ó feb ari 2004

1. Ideiding:
op v_e.,oêk van h€t arondissem€otsprtket utrechr zal in het oodeistaande een voontel voor de al dantuer vervorgng gegeven vofden inz*€ de aangift€n di€ de heef velhoefheêfr gea.- t"g." di".o"gemecaten cn pmvincies.

:::ïr""-:*::i,:1ï:ï91"ïry.]:-tar 8€tl€ent€o €n p,ovinci€s zich schurdrsmatsen,i!l het
:ï9j: ï"*. iry*enjns€o en h€;ft zich t€n,i,,a g"""rá J,1," a. il"iïJffi;:í:ffi iH'ïhêr v€Íloop van de rijd de n"die€ belrrusteli- o.k*";; ;:*-- ,"
Í_"ii^ .. i- ,r^^_^- ^-- - i, i 

nggekÍeged van de pers en is voorgelegd aar de Minirter vrn
Jusriuc en is daarnee een gc,o€l,g€ zraË eÊ-ora.n.
Het dossi€r mer de e€Íste arneifti er de J"-espondentie rnet het ministerie ván justítie is rn behandeling
ses,eest bijàer paÍk€t senenJ eo is in april 2oó3 n;n", p*r*iï*.r,iï.-ïiJ:ï:*

I:3El:;T:t1,:::* h,*z: ;ak ïet patket ui,..r,. r,".ii À"_".,ï.ïá-o*ïoo. .-beto€peed..s €ÈheÈF i.tioncÈl parta en aat tàat t"i onao 
isa_f"_iUt"l.iiór

l*:il"jl lï.ï I ifd.r-s* b.r.id *m
vrcra vu oêf I'106r ír.coMtnuroger fÍOD ECDr en ,r4driCo-unus qofÊoer ru lurnrer

2. Caeus:
De heer Verhoefis vootmalig accounradr ynD accountantskÁnroor \aB, het voormaliqÊ venhcariebureauvan Nededandse Gemeenten dar inÍdddêls is opgêgaa" ; oa";tt.ar"".i.. at-Jii*.g t ;i1,Í. :iemncen :o9er oce_n o- g.-.*,* ""- pi"l;i.cies €n g"r hi aan à;; Á""aË'**",*."'d_gmer iursr vrs. Uir her arb-ket va.n het tiidschdft-..binnenU.asË*t rr,, aa. fO _a iffi srr;n a", V.,t o.fhiervoor aande belheeft s€trokkên bi ájn leidinss€v."a"", Ín"* à"i r,i; a.-'*il *"í"", n*i,
fl,"_ig-T. y,:yd.rijl hee& hij oruslag gekres€n ii' rqo+. u;, r,l, *JJ'tujk;;.:à'", u*n*rs|rlosdien regetnadg contacr heefr qehad met g€meenten €n FoÍincies oÍer ájn beyindingen, mrar dat dirgeen resultaar heeft opseleveld
In het dossier is.corïesp?"did: .tS*"-= 

*ss€Ír h€t Ministedê vanJustitie en de h€er Verhoef Uitdez€.corresp_ond€ntie votgt d2t de heer verhoef op "",,*d* "* h"r Mi;.t"d.-;;; ààemur zoozaansirte heêrr seda.n vm rraude door het opstexen """ ,,r"ï;;_d;;;;"1'al'gil,**. *,p ri;
3:]::91�yl 

* ""T"spoddenti€ blijkr voorrs dat de heer verhoef vreest dat de aanlifte ruet seneus zalwordetr gcnomeo €Á dat het Minist€rie vm Justitie hern voot de verdete beh*rJai"gï"" o. ""* "r* r,",Openbaar lrtioisruie verwiisr Veffolgens s; een reeks qajr aangjften re$n t , toui A g.rn.*rer, - zprovrncies. T€ were.. de g.-.*r.n w;it U,i Ou*stede. Amsterdam, Udchq Den Háaq, Zransta4

n.ï:ii.ï:ï*ïilï€" 
de p,o_in;es zud H"n^d ;; N;; H.ii"ï.À..iï.. u*r,"., g,,,

,,"sft *il;'Á;;idï;:iff #H#ilïT;i,'fi ,.j::::ïffJï;H"ï*,'',rerder ruet bekmd bii her Funcrjoneet palker.

!e $ve19 aangrften die bii het Fp bekend zijn, zijn alênaal vdjwel uniform van inhoud en kor van stofDe hee! v€Áoef vcÍwijst naar de rerewante wetgeving *"".j" ",;". ".,*;; ;;;;"Ë;* ...jaa.ekeoiÍ,s %*n. een seÍneenten dient te vouoá. v;"rg*" e"n r',,i "J;:; ;;;;; .,*."s",",' ",
ï31:T--":,1*:l 

"p de wtr'r:t i v:riïr*eïg Hi; gàf, rlri. ;siri." ""J*ï.ï""" _". ,; aez.Dewenngen op baseert en welke betekenineen.hij hrnteer. tn een enklh -"gfte doet Verhoef meldingv.an een onderzoek van he: tilqsclril vrij NeaïlTa 1oz_o:_021""*ï.i;; ";;;;."" * ,.",,."van gemeênrcn, en een arriket in de Votkkrant (25_ 10,1999) en de TeleÍaariOO_óï 04 á,* at

Nmst de "angiften van fraude heeft de heer veÁoef regen ale betrokkei 1 1 accountaots dre deiaaïekeoi'sen hebben^so€dsÉkeurd een tdacht insedi.i'a li; a. n "a "_ i,.iiË'iïa o",, .r ,,.r,, r,""r,op r r tebrua'' en op i0 iuli 2003 utspraak gedaa" "*" a. É*r,r.". i"" ,*.""g*"iïï a. n."a ,*



aaÍIzieq vaÍ ó accountaots d.t varuit v'€tedschappeliik oogpunt kaí worden g€steld dat kritiek met
betlekking tot de jaanekeringen ia alle redeliiltheid tot de mogeliikàeid behoord- Maa.r dat d€ Íegels bii of
kraótens de geÍneert€wet gesteld niet zijÍr ovedr€den. Dedralv€ ,ijn de LLchten ongegtond.
Ten aaruien van dc overige 5 accountants heeft de nad bepaald dat de regels niet onjuist rl"Í€n toegepast
€rr d€ klacht dus oryegiond is.

H€t is var b€lang te meldeí dat op intemet m€erd€Í€ artikeletr te vinden zijn ovet de heer Verhoef en zijn
saild tegctr dc gemeenteo ed provinci€s. Hieruit blijkt oÍdeÍ .d€r€ dat hii ook coatacten heeft met
partijled€n vm kefb,3Í Rotterdam ove! de werrntwoolditlg van gtÍr€ent€geldeí. De m€est leceÍlte uitiÍrg
van Vethoefin dc media he€ft plaatsgevoodetr ií het radioprogramma "de oóteÍrd$" van de VARÁ op
ladio 1. Dit ptogamria had ê€d achteÍgondreponae gewijd aafl "ondoorzichtg€ jaaÍrêkeningêr van
geme€Írt€n." €n de r,ïrag ofer spake \r'as ven Êratrde ofmisleiding stond daatin centraal. De uiuending is
door de be[aadelcnd ofEci€t êÍr de accormtmrn aer wan het FP beluisterd"

3. I)ossicttanq en Í€levarte data:
25 oktobêr 199q Ártikd io Fonrm VolkskfaÍrt over baten en lasteo van gemeenten die niet zijn

veÍartwoord.
2 Ína2Áno2: Ond€rzoek io. Vrij Nededadd gepubliceetd owet boekàoudfrrude bii gerneenten
e^í f 1997 t/íÍ'?: Brieven van VeÍho€f aan gerneente wijk bij Duurstede over fraude met

iaarÍekeneíing€n.
16a!E$tu!2i02r itief yaLYc.thocf aal College yan WÊthoÈdariin !?ijk biinuustede ovet

s,aopÍaktiik€o en ftrud€ mct de jaanekgling€d door gemeente wijk bii
Duurst€de.

| 13 s€ptembeÍ 2002: BdefVethoef aan Donne! oveÍ missteiden met boekhouding bij gemeenten etr
politiè

. 30 novembeÍ2oo2: Briefvêrhoefaad Donner.
13 dec€Ínbc 2002: Bri€fvad minÈteÍi€ v.n justitiê aan VeÀo€fvariin uitsetegd n'o.dt ho€ en waaÍ

het opmakeo wan een vals€ jaanekening strÀfbaar is gesteld en advies om aangifte
te doetr bii regiopolitie.

20 d€c€tnb€f, 2002: Verhoef doet aangifte bij prolitie in wijk bij Duuntede.
' 20 decemb€r 2002: Btief Vethoef aan Donner waarin hij zegt er geen v€rÈouven in re hebb€i dar

,in aangifte s€lieus z:l vorden genornen.
10 jartuari 2003: Briefyan Minjus aao Verhoefma uideg positie Minjus eo het feir dzt zij niets

kunnen doen in indiwiduele zaken en ou het OM aan bod is, veder algemeen
vethaal ovet Êaudebesttijding en het FEC.

10 ianuari 2003: Bdefvan miojus aan BZK waatia alle stul*en en briefwiss€ling met Velhoef t€Í
info Í,ordeÍ sezond€o aan BZL

. 11 febnrri: Uitspnal van de naad van Tucht in:ake 5 accountants.
13 febmari 2003: Brief Minjus aaIl Cotege t�Ja met verzoek om de zaak verdef in behmdeling te

29 jntntim$: Brief Velhoef aan Donlle!.
70 rndalt2u)3: Brief Verhoef aad Donner.
18 t'ta rr2g|3t Brieí Veóoef aan Donnet.
19 naatt2d)3: ÁÀngifte bii de politie t€ Wiik bii Duurstede t€gen d€ gêÍteenten AÍrstetdarn en

UtÍechL
20 m stt2n3t Aangifte bil de politie te Wijk bij Duuntede teg€n de gemeeoten D€Íl Hr€ m de

provinci€s Nootd- en Zuid-Holtand.
9 àpril 2003: Áángifte bij de politie re \ViiL bil Duu*tede tegen de geÍneeÍrre Za"nstad
9 ^11120031 Brief Verhoef aan Donner.
11 apí12003: Brief Verhoef aao Donner.
25 ̂ pÍil2001: Briefvan College aan Verhoe{ toetichting op rol coltege, óorsturen zaak aan

Uaechg excuses voot lange terlnijo beantwoording ing€viklelde m*erie
vandaaÍ.

F@ctioieel Perket, afdelingen b€leid eí opsporing en veÍeoking
Meta ru d€r HoBt (accoutnsMger FIOD,ÊCD) 6 Ándre Comms (officier vaÍ iustiti€)



Informeel advies van FIOD-ECD aan parket Utrecht,luided: dit r,%lt niet
bimea onz€ taal$reling szrt \rdj houded ons aleen bezig met traosacties voor
h€t niêt (tijdig) irreveÍen .,?lr 

i.alrekeni'g bij KvK
Alle brieven van Verhoefvia de fai aan Ínw. van Seumelen van parket Utrecht

Btiefvan Collegr aan plw. HO t€ Utrecht, de hee! Schut, met het ale stuLlcn en
het verzoeL om de zaak in behandelinp te ne,.ol
Áangifte t€€o bii de politie Rottedari Rijnmond teger d€ gemeente Rotterdarn.
Uitspraák Raad !?lx Tucht inzahê 6 accountant!.
A.ngiftê bij de politie te Wi,k bii Duusrêde têgeÍr de g€,reente Ronerdrm.
Àangifte bij de politi€ te Wijk bii Duustede tegen de g€meente Dordtechr
Aangift€ bii dc politie t€ Wijk bij Duurstede tegeo de regeÍr de gemeente ïel
Inzmding aaogifte genesrte Tiêl bij park€t Uftechr
Dossier dooigestuutd na telefoniscb overleg met Luc Gielen aas Fp. In de brief
stad dat met Steenluis is afgesprokeo dat oaderzoót zou worden of h€t Fp
deze zaal zou kunnen / moeteÍr doen aáng€zien het past binnen EcD-domein.
ZaaL in behandêliag bii Bêleid FP

14 roveÊber 2003: Stul*en vootgelegd aan OsJ Coumans.
1 deceober 20O3: Zaa.k besproLen met Remy va! k€st êÍl Albert vao Wiik
| 4 ianuaí 2004: mrgifie polirie KenneÍmertand binnengekregea
1ljíxuá!t20&: dessieeopnier:srgezondenárrHê+Ée:
05 februari 2@4:
11 fêbruali 2004:

18 apíl 2003:

23 ̂ pÁl m03l

14 mer 2003:

7 i]uti20n.3:
30 juli 2003:
I "ugustus 2003:
4 awustus 2003:
1ó septembet 2003:
2ó septernbc 2003:
9 oktober 2003:

14 oktob€! 2003:

beoordeling onwangcn van FIOD-ECD.
InteÍviN in€t Velhoef in de radio 1 uitzendinq ,.de ochtend€n" van de VÁRÀ

4, Sttafvotdediike beoordcling Functioneel parler
Om de zaak inhouderijk te kunnen beoordeleo zijn alle bii ha Fp bekende stukken aan dê FIOD-ECD
gezondetr met het wetzoek de volgendê vr€en te bêaotwoordeÍr;
- Komt uit d€ aangifte een min ofmeer concrete verdenkinsvÀÍ een ofmeer straÍbáre feiten naar

vorerr?
- Kornt uit de adgift€ een min ofmeer concrete veld€nking j€gens de verdachtên naar vorên?
- Bevatten de amgifteÍt voldotud€ aanknopingsp'te' voor een eventuêel stta&echterijk onderzoeL)
- Zo ia, velk€ hspanning€o zouden rcdig zijÍr om deze zaten tor ktaaÍheid te brenqeÍr?
- Tot *elk bêdag zou êr btijk€ns uv bevinding€! en eerste ana.lyse kunn€n ,in geáudêerd?
- Welke schade eo jegens wic zou dan toegebÍacbr ziin?

De FIOD-ECD heeft voor de beantwoording van deze vrageo de stukken bestudeerd en kqem tot de
condusie.dat de bij de politie pdane aangiften, de klaagschriften aan de Raad van Tuchg pubticaties in de
medir' brieven aan de Ministets wan Birnenlaodse zaken, Justitie eÀ h€t coleg€ van nrocureu," genenar
oovoldoende voorrelling van zrken gwen om tot em concrete verdenking vá een ofmeet stralrrate

. ferten kunaen leiden. EÍ is volgens de FroD-ECD onvoldoarde radeiding om een strafrechterijk
"- onderzoek te shÍen (zie bijlrge).

- ' Op groad van het ootded van de FIOD-ECD, de uitspraak van de Rard van Tucht en het feit dat'Yerhoel,Í_riimnsrft€nnietaangeeftwaaromerh\.;ke[jkh€ideêdaod€rsaldoovêrbrijftdanblijktuit

de verschnLnde iaÀrr€keningen komen wii tot de stotsom drt er gÉeÍr spra.ke kan zijn van een tedeliik
vermoeden vxtr 6aude.

DaaÍÍlalst is het d€ heer Verhoef klaatblilkelijk te doen om em v€rbeterine van de kweliteit van
iarnekeningen. Het is zeer de vraag ofde inzet van het st*frecht leidt totÍet doel dat de he€r verhoef
beoogr BovendieÍr vordt het een en rnder geregeld in h€t Besluit begroting en verantwoording prcyincies
engemeenter (BBV, 17 janurÍi 2003, kenmerk FO2003ilU51t9q v; de Minister l/an Binn€nlandse
Zaker eo KoninldjlarelÀties. Dit b€sluit h€eft ror do€I wizigingen aan tê brengen io de opzet van de
b€gÍoting en vehnrwooÍding wan gemeenten eo provinci€s ;;e .aad in áiÍr áderstellende en
control€rmde raak beter t€ odeÍsreuÍr€n. Aan de bezwaren van verhoef wordr dus m eên ànder verband
leêds ss€rkt.

fucdooe€lPdlel Ídelií$n beteid d opwmg en verolgrg
\kia vm drr Ho.sr (accoutnmtger FIOD ECD) cn \ndJe Comus rof6cieÍ vm ru\sdel



Tenslotte ziin wiivan m€nbg d't gel€t oP dê omvá:rË 'lrÍl dc 'enncen-d:jr-'jdc' áls diê aI zou b€st'an' dc

inzet vao de bêpelkte capacrtelt vxn het àp€íbaaÍ Minisatie en dc aengewez€n oPsporingsinsttnti€s tot

het te bêreil€d docl niet;o at iuot' ""'t'"i'ai"g "har' EeD 3tra&€cbteliik onderzoek zou immers e€,r

ondcrzoek osratten n,'Í a" ;"aIrÁeni"gt" "á 'Ut gerrreeoten provincies uaategen Verhoef raogifte

heêft gêdam

#ffisbcricht insrcrnm€n mêi de voorgestelde.beslissing om geeo

l"#Ëfiïïáï;"r d', b*d;;;;;;;ed moetcn worden ort hct sÊhdc oM osdát

vï11ï'à i. na. r*a "-ert* [";-ft g"d"" oaemq zd dê he€Í VeÍhocf vao de beslbsitrs oP de

, ;;;;;,.1i ;,." -o'ai"' *o''it "an eLke aaogifte afzondedijl die hii hecft gdaao'

DoorhctFrrnction€elPaÍketrscanstzndaatdsepotbÁefopgesteld*ardndebes|issingvaohet.oY
e€rrotiv€êrd wordt to€gelicht * -""- + -tgá'Jkht'd vai de art- t2 ptocedu* v'ordt v€ÍrDeld Dezc

iïJ-r,"iÀ. a. "-"iar"e-"t't"p"'t'tt'n "list-drtdbrief worden gebluikt om dê a'asifico van

! Verhoef te sePonerea'

lnstÊÍnning met hêi afdo€oiígseoorstêL

Instemming met de rnboud van de brief;

il;ï*;dJ;;;èo*do"u.,h"-ge"d":T*4li:f :::ïï:*,":5*
fffir"HïËffi,1,ï"",eï "*, a! u.noÀsde rrnderilLe coardinatie zodat de behandering

"r" a" "a.gifte'.*na"iaig eo coaforrn dit advies geschiedq

i,x'x"*ll* eilffiH#.Ësï$Ë-:3 :1H;H** (orncier vd justi,ie)


