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GeachteheerVerhoef,
Uw brievenvan 10 en 18 maart en I april2003heb ik in goedeorde
ontvangen.Daarinbericht u mij overuw (pogingentot het doen van)
aangiftenvan boekhoudfraudedoor een aantalgemeentenen provincies.U
vraagtmij: "hoe serieusnemenwe boekhoudfraude,
bovendiendoor de
overheidzelf,en protestdaartegen?"
Daarnaastschrijft u mii dat ik er goed
"personeel
aan zou doen
ter plekkeopdrachtte gevende aangiften
onmiddellijkop te makenen onmiddellijkdoor te geleidennaar de
aangewezen
Ofliciervan Justitie(in Amsterdam?)"en mij "over de voortgang
van de aanpakvoortdurendte laten informeten.Zoalshet nu gaat,gaathet
niet goed!"Ik kan u het volgendebedchten.
Zoalsik u in miin brief van 13december2002berichttevalt bestriidingvan
boekhoudfraudebinnen de takenvan de dive$e participantenaan het
FinancieelExpertiseCentrum.Het FECzal aan het vraagstukvan
boekhoudfraudein algemenezin gepasteaandachtgeven.Boekhoudfraude.
ook door de overheidzelf,wordt derhalveserieusgenomen.Ove genswil ik u
er hierbii nog wel op wijzen dat ik niet eetderaan u geschreven
heb dat
boekhoudfraudemij "ernstigvoorkwamwaarvoorzelfsde huidigestrafmaatte
geringis". ln mijn briefvan 13december2002heb ik u geschrevendat het
Nederlandse
Wetboekvaq Strafrechtgeenspecifiekebepalingbevatwaadn
"boekhoudfraude"strafbaaris gesteld.Tegendezeen andere
vornen van
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fraudekan echterworden opgetredenop basisran de artikelen225e.v.van
het Wetboekvan Strafrecht.
Ook heb ik u in miin brief van l3 december2002reedsbericht dar de
strafrechteliike
handhavingin gevalvan (boek:houd)fraude
voorbehoudenis
aan het OpenbaarMinisterie.Derhalvezal u overzakendie betrekling hebben
op eventuelestrafrechtelijke
onderzoekenschrifteliikdoor het Openbaar
Ministeriewordenbericht.
Het Collegevan procureurs-generaal
heeftin de op t maaÍt 2003in werking
getreden'Àanwijzingvoor de opsporing'aangegwenop welkewÍze de politie
en het OpenbaarMinisteriemet informatieverschamng
aan iemand die
aangifteheeftgedaan,dienenom te gaan.Dezeaanwitzingis te vinden op de
websitevan het OpenbaarMinisterie:www.om.r
Op uw vezoek om "personeelter plekkeopdrachtte gevende aangiften
onmiddellijkop te makenen onmiddellijkdoor te geleidennaar de
aangewezen
Officiervan tustitie" kan ik derhalveniet ingaan.Wel breng ik uw
brievenvan l0 en lB maart en 9 april2003,alsmedeeen afschdftvan deze
brieíonder de aandachtvan het Collegevan prccureurs-generaal.
Van dit
Collegeontvangtu te zijner tijd een reactie.
Ik vertrouwerop u hiermeevoldoendete hebbengeihformeerd.
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