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GeachteheerVerhoef,
Uw brief van 20 december2002heb ik in goedeorde ontvangen.Tot mijn
genoegenlas ik daadn dat u mij erkentelijkbent voor miin heldereantwoord.
In uw brief stelt u een aantalzakenaan de orde.Daaroverkan ik u het
volgende mededelen.
U schrijft mij dat u bij de politie aangifte heeft gedaanvan "boektoudfraude"
door uw gemeentebestuur(ders).
U bent er niet gerustop dat uw aangifte
adequaatzal worden opgepakt en behandeld. U roept derhalve dringend mijn
hulp in om als minister die maatregelente teffen die ertoe leiden dat de
kwestie snel en doelteffend door ter zake kundigen wordt opgepakt.
Zoalsik u reedsin miin brielvan 13december2002berichtteis de
sÍafrechtelijkehandhavingin gevalvan (boekhoud)ftaude
voorbehoudenaan
het OpenbaarMinisterie.Voordathet OpenbaarMinisterietot vervotgingkan
overgaandient er uit feiten en omstandighedenwel eelst een redelijk
vemoeden van schuldvoort te vloeien.Door aangiftete doen heeftu de juiste
weg bewandeld.Het is nu aan het OpenbaarMinistedeom te beslissenoftot
vervolgingzal worden overgegaan,
Ik kan in dezenverderniets voor u
betekenen.Als Ministe! van Justitie treed ik in beginsel namelijk niet in
individuele zaken.Het OpenbaarMinisterie is immers verantwoordelijk voor
de opsporingen vervolgingvan suafbarefeiten.

I
54X895/$3/AIT/l0 ranu.d 2m3

! .
,, Justitíe

U laat Ílij wetendat mtn ambtgenootvan Binnentrandse
Zakenen
(BZq
Konilkijksrelaties
en zijn 8mbtsvoorgangers
at Jarenlangheel
lÍampachtig uw alatÍneÍendebdevenniet wensente behaldelenetrniet op
dez€kw€sdew leDingaan.U verzo€lÍ mtt om bij mijn ambtgenootvan BZK
nog eenshet belangvan dezezaal onderde aandÀchtte brengen.B kan u
mededel€ndat ik de briefr,visseling
tuss€nu en rrt hedenter kennisneming
aanhem heb toegezonden.
Ik vertrouweropu Nermeevoldoendete hebbengeïnfoÍmeerd,
\-

Hoo8achtend,
De Ministervan lustitie,
namensdeze.
hoofd BureauJuridischeen
Beleidsoodersteunende
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