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G E R E G H T S H O F  T E  A R N H E M

Beschikking

inzake

Drs. L.W. Verhoef,
wonende te Wijk bí Duurstede,
klager,

tegen

de provincie celderland (8200S/036),
de gemeente Tiet (82005/056),
beklaagden.

O.p 29 novembeÍ 2004 heeft klager schriftetÍk beklag gedaan over de beslissing van de
olfloer vanjustitie teAmhem-om tegen de provincie Gelderland geen strafvervólging in te
stellen. ljit klaagschrift is op 30 november 2004 ter gÍffie van dit hof ingekomen.Àbusievelijk
is onderhavig klaagschrn gevoegd in het dossier va-n een eerder doorilager gedaan beklag
í82004/198).

Op 20januaÍi 2005 heeft klager schriftelijk beklag gedaan over de beslissing van de officier
van justitie_ te Amhem om tegen de gemeente Tiél geen strafvervolging in tJstellen. Dit
KraagscnÍtn ts op 24 januari 2005 têr gÍiffie van het hof s Hertogenbosch ingekomen en op'16 februari 2005 ter grifÍe van dit hof.

Hett|ofheeft kennisgenomen van de ambtsberichten van de oíÍcier van justjtie en de
hoofdofficier van justitie te Arnhem, het advies van de advocaat-generaaí en de overige op
deze zaak betrekking hebbende stukken gezien.

Voorts heeft het hof kennisgenomen van het onder nummer B 2OO4l19g door klager
inged;ende klaagschrift .

Het beklag

Klager.heeft op 20_maart 2003 Íespectievelijk 6 september 2OO3 aangifte gedaan van
varsnero ln geschrfite, gepteegd door beklaagden.
Klager heeft in zijn aangifte gesteld dat beklaagden valshejd in geschrifre hebben gepteego
dan wel Tjch schuldig hebben gemaakt aan bolkhoudfraude in-de laanekeningen van deprovincie Gelderland en van de gemeente Tiê|. Hij heeft daartoe geit.ld dat dèr.
overheidsinstanties zich in de afgelopen jaren schuldig hebben g;maakt aan creatief
ooeKnouden door veet baten en Iasten niet te vermelden op de winst_ en verliesrekeningen inde jaarrekeningen.
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De officier van justitie te Arnhem heeft-eerst op 9 junj 2OO5 aan klager medegedeetd dat hijheeft besloten de beklaagde de provincte betoefland ntet te vervolgen omdat er _Kongezegd- geen concrete verdenking is van een of meeÍ strafbare feiË; 
- --

Inzake de beklaagde Tiel is komen vast te staan dat de door klager op 6 september 2003gedane_aangifte niet afzonderlijk is geseponeerd, maar dai de béslisjing toi at dan nietvervotgen van de gemeente Tiet is oogeschort in afwachting van duË"ii"rin! u"n t"t p"*"tUtrecht in een soortgelijke zaak.

De beoordeling van hêt bektag

Klager beklaagtzich over het ujtblijven van strafuervolging van djvêrse lagere overhedenalthans overheidsinstantiês
H-el h!Í heeft.in dat verband telkens te oordelen.over de vraag of klager (telkens) kan wordenbeschouwd ats rechtstreeks bêlanohebbende bil.een dergelijË vJ;ó;;; 

*
Het hof is daaromtrent het volgend-e van ooroeet.
:l1"jjl19:l !:"tr:"ft veÍvotging van gemeentetijke of provjnciate overheden waaronder hijnreÍ zenressorteert, vermag het hof niet jn te zien welk Íechtstreeti O"fàËaf" oeooefA inart'kel t2 van het Wetboek van Srratuorder:ng kr"gezou ;"ÀÀJ;. itilJr rï0""n oo* r",r.n"niet-ontvankelijk djenen te worden verklaara in .i;i OukËg. 

----

Ten.overvloede merkt het hof nog op dat voor sit'uaties aË jn de klaagschritten beschrevenstrafrechtelijke interventie doorgaans niet voor de hand ligt en daartoË andere wegenoewanderct kunnen worden. Voor wijziging van de regelirig zal de làriii"r," ,á o,"n.n t"worden gevolgd en kan het strafrecÉt leen oplossinf,bied"en.

Ten aanzien van de beklaaodê de oemeente ïêlgeldt voorts dat de pÍocedure van aÍtjkej 12wetboek van strafuordering beperk-t is tot geva||en waarin een stÍafbaar feit niet wordtvervotgd-of een reeds a"ngeuangen u.wolging niet wordt voortgàlJ]Ë"iïJ stert ua"t oat
l:1rg::flï-i1"".","."ige bestissing terzake àrs UeOoeto in artit<àt rà u"n À"t W"tOo"r u"nbrrarvordenng, zodat het beklaq van ktager inzake de gemeente Ti"i ooi op Ci" grono nt"t _ontvankelUk moet worden geoordeeld. ,

Uit het voorgaande volgt dat een verhoor van betrokkenen achterwege kan blÍven. Er wordtbeslist als volot.

Bes/rlssing

Het hof:

Verklaart klager niet-ontvankelijk in het beklag inzake de provincie celderland (B 2005/036):
V_er]daart klager tevens niet-ontvankelijk in het beklag inzake de gemeente Tiel(B 2005/056)

D.eze beschikking is gegeven dogr mrs RutgeÍs van der Loeff, voozitter, Roessingh_Bakers enMintjes, raadsheren, in tegenwoordigheid v-an mw Roetofs, grimer, of- 
' ----

en onoenekend door de voozitter en de griffier.
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