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dstum en ons kenmerk
veÍm€lden. Wilt u slêchts

Geachte heer Verhoef,

Uw brief van 24 maaÍt 2004 heb ik in goede ord€ ontvangen. U schrijft mij dat
u in de Volkskant van die dag heeft gelezen dat in het College van
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam mevrouw Marianne van den
Anker tot wethouder is benoemd. Uit het krantenbericht leidt u af dat zii
toetreedt tot een College waanegen haar eigen collega's van de politie,
bovendien van hetzelfde team, een ondeEoek instellen. U schdift dat de
boekhoudfraude door de gemeente Rotterdam, waarvan u aangifte heeft
gedaan, weliswaar dateert van voor het aanÍeden van mewouw Van den
Anker als wethouder en haar in deze zaak dus niets te verwiiten valt. maar de
schijn van onaJhankelijkàeid is weggenomen. U bent zeer ongerust over deze
belangenverstrengeling en vemeemt graag mijn mening. Ik kan u het volgende
mededelen.

Zoals ik u in mijn briefvan 13 december 2002 al heb laten weten, gaat het
onderwerp "integdteit van het openbaar bestuur" de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkiijksrelaties (BZK) en mii zeer ter harte. Ik wijs
u e! dan ook graag op dat de Minister van BZK op B april 2003 de nota
'lntegriteitsbeleid openbaar bestuur en politie' aan de Tweede Kamer heeft
toegezonden. In deze nota wordt de stand van het integriteitsbeleid binnen het
openbaar bestuur en de politie belicht en wordt bezien waar nog stimulansen
wenselijk zijn.
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Ook wordt in deze nota aangekondigd dat gezien het waarden en
normendebat door het ministerie van BZK aan het integriteitsbeleid en de
coórdinerende rol daarin nadrukkelijker vorm en inhoud zal worden gegeven.
Op 3 september 2003 heeft mijn ambtgenoot van BZK over de nota overleg
gevoerd met de vaste commissies voor BZK en voor Justitie van de Tweede
Kamer. ln vervolg op dit overleg heeft hij bij brief van I oktober 2003 de
Tweede Kamer nader geïnformeerd. Onder meer over de uitvoering van de
beleidsvoomemens uit de nota 'lntegriteitsbeleid openbaar bestuur en politie'.
Deze nota en de daarbij behorende kamerstulken treft u bijgevo€gd ter
informatie aan.

Op het door u genoemde concrete geval kan €n wil ik niet ingaan. De pdmaire
verantwoordelijkheid voor de integdteit van een overheidsorganisatie berust
immers bij de beteffende organisatie zelf. Het bestuur van die organisatie
heeft tot taak een adequaat integriteitsbeleid te voeren en een hoog
integriteitsniveau te handhaven. Bij onvolkomenheden is het aan de (lokale)
democratische organen om het bestuur daarover ter verantwoording te
roepen.

Ik vertrcuw erop u hiermee voldoende te hebben geinfomeerd.

De Minister van rustitie,
namens deze,

angelegenheden,
hoofd Bureau turidische
Beleidsondersteune
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