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boekhoudftaudesbij gemeentenen provinciesen srÍafrecht

GeachteheerVerhoef,
Zoalsik u reedsberichtte,heb ik uw brief van 13 september2002in goede
orde ontvangen.Ook uw briefvan 30 novembeÍ2002heb ik inmiddelsin
goedeorde ontvangen.De beantwoordingvan uw brief van 13september2002
heefthelaaswat langerop zich laten wachtendan ik had toegezegd.
Daarvoor
bied ik u mijn verontschuldigingen
aan.
U schrijft mij dat u aanneemtdat het onderwerp"integiteit van het openbaar
bestuu!"en de juridischemogelijkhedendie burgershebbenom misstanden
op dit gebied ook langs strafrechteliike weg aan le pakken, mii als minister van
Justitiezeerter haÍe gaan.Het onderwerp"integdteitvan het openbaar
bestuur"gaatde Ministervan BinnenlandseZakenen Koninkrijksrelaties
e[
mij inderdaadzeerter harte.Ik mag u verwiizennaar de Wet bevordering
integileitsbeoordelingen
door het openbaarbestuur.Dezewet, die met ingang
van I september2002gedeelteliikin werkingis getreden,zal naar verwachting
op I ianuari 2003volledigin weÍkingtreden.Daarnaastis sinds I februari2001
de wetgevingop het terreinvan omkopingvan ambtenarenen ambteliike
corruptieaan8escherpt,
door onder meer het verhogenvan de stmfmaaten
verruimingvan de delictsomschriivingen.

5201401/502/AIT/r3
december2002

In uw brief gaatu naar aanleidingvan een aantalvoorbeeldenuit de praktijk
verderin op juridischemogelijkhedendie burgershebbenom misstandenop
het gebiedvan de integriteitvan het openbaarbestuurook langs
straftechtelijke
weg aan te palken. U schrijft mij onder meer overde volgensu
al zesjaar durendefraudemet misleidendejaarrekeningenin uw woonplaats.
U wilde van deze"boekhoudfraude"aaJrgiftedoen bij de politie, zodatdeze
kwestiestrafrechteli.ik
kon wordenaangepakt.Tot uw verbazingbleekhet u dat
het niet mogelijkis om "boekhoudlraude"in Nederlandstrafrechtelijkaan te
palken. U vindt dat er op dit gebiedsnel iets in het Nede andsestrahecht
moet vemndercn.Daaroverkan ik u het volqendemededelen.
Het NederlandseWetboekvan Strafrechtbevargeenspeciliekebepaling
waarin "boekioudftaude"is strafbaargesteld.Tegendezeen anderevormen
ran fraudekan echterworden opgetredenop basisvan de artikelei 225e.v.
van het Wetboekvan Strafrecht.De straftechtelijkehandhavingin gevalvan
(boekJroud)fraude
is voorbehoudenaan het OpenbaarMinisterie.Voordathet
OpenbaarMinisterietot vervolgingkan overgaandient er uit leiten en
omstandigheden
wel eersteen ledelijk vermoedenvan schuldvoort te vloeien.
Er bestaateen FinancieelExpertiseCentrum (FEC),waa n de volgende
partijen samenwerken:
het OpenbaarMinisterie/arondissementsparket
Amsterdam,de AutoriteitFinanciëleMa*ten, De NederlajtdseBank,de
Pensioen-en Vezekeringskamer,
de FIOD-ECD,de Belastingdienst/Grote
OndememingenAmsterdam,de regiopolitieAmsterdam/Amstelland,
het
Korpslandelijkepolitiedienstenen het Meldpunt OngebruikelijkeTransacties.
De takenvan het FEComvattenhet onderlinguitwisselenvan informatieover
onderzoekmethoden,ftaudeprofielen,trendsen marktontwikkelingen,
alsmedehet bevorderendat mogelijkstrafbarefeiten die door elkeinstantie
afzonderlijkonvolledigwordenonderkend,beter in beeldkunnenworden
gebracht.Daarnaastwordt deskundigheidontwikl@ldten behoevevan de
uitvoeringvan en bijstandaan opsporingsonderzoeken.
De participantenwerkenbinnen het FECvanuit hun eigentakenen wettelijke
bevoegdheden.
Best iding van boekàoudfraude
valt binnen de takenvan de
diverseparticipanten.Het FECzal aan het waagstukvan boekhoudftaude
gepasteaandachtgeven.
Overigensheefthet kamerlidKoenders(PvdA)op 16juli 2002aan de ministers
van Financiën,van EconomischeZakenen mij !Íagen gesteldover
boekhoudfraude.
De wagenen de daaropgegevenantwoorden,treft u
bijgevoegdter informatieaan.
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