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GeachteheerVerhoei
Uw brievenaan de Ministervan Justitievan 13september2002,30 november
2002,20d,ecembeÍ
2003en 29 januari 2003betreffende"Boekhoudftaudes
bij
gemeentenen provincies"zi.invergezeldvan door u aan de Minister gezonden
biilagen,op 13 februari2003ter behandelingovergedragen
aan het Collegevan
procureurs-generaal
en alhieÍ l7 februari2003in goedeorde ontvangen.Uw
brievenvan l0 maart 2003,l8 maaÍ 2003en I april 2003ziin op I1 april 2003
ter behandelingaan het Collegeovergedragen
en alhier op 14 apdl 2003in
goedeorde ontvangen.[n rcactieop uw schrijven,bericht ik u thans als volgt.
Allereersthecht het CollegeeÍ aar u excusesaan te biedenvoor het feit dat uw
brievenniet eerdeÍzijn beantwoord.
In uw brievenoverboelàoudfraudesbij gemeentenen provincieskomen
ve$chiUendeelementenaan de orde.Het OpenbaarMinisterieis belastmet
de opsporingen vervolgi[gvan stralbarefeiten en derhalvezal de
beantwoordingvan uw bdevendoor het OpenbaarMinisteriebeperktblijven
tot de kwestiesin uw brievendie daaraanrechtstreekgelieerdziin. Op
andere,meer algemenepunten,is reedsuitvoerigingegaandoor de Minister
van tustitie.Het Collegezal daaÍomdaaropniet opnieuwingaan.
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Het bovenstaande
in ogenschouwnemende,bevattenuw brievensteedsdde
rode dradendie voor het OpenbaarMinisterievan belangzijn. Dat zijn ten
eersteuw aanwijzingen dat er sprake is van groolschaligefraude bij aanzienlijk
aantalgemeentenen provincies,ten tweedede voortvarendheidvan de
afhandelingenvan uw aangiftedoor de politie en tenslottehet feit dat u tot op
hedennog geenreactieop uw schrijvenheeftontvangenvan het College.
Hieronderzal ik ee$t ingaanop dezedde steedsterugkomendepunten.
doorgemeenten
Boekhoudfraude
en prouinaies
In uw brievenheeftu veelvuldigaangegeven
aanwijzingente hebbendat er
(geweest)
grootschalige
sprale is
van
boekhoudfraudedoor gemeentenen
pronvinciesin Nederland.Zoalsu reedsdoor de Minister van Justitiebij bfief
van 13december2002is bericht,is fraudestrafbaargesteldin het Wetboekvan
Stnfrecht. Op grondvan de u ter beschikkingstaandeinformatiebent u
blijkbaartot de conclusiegekomendat er sprakeis van strafbarehandelenbij
een groot aantalgemeentenen enkeleprovincies.
Indien u beschiktovervoldoendeconcreteaanwijzingenom eenvermoeden
van schuldtegenbetrokkenenafte kunnen leiden,dan geefik u in overweging
aangiftete doen bij de politie voor zoveru dat niet reedshebt gedaan.
Vervolgenszal de aangiftewordenbeoordeeldom te bezienof er aanleidingis
een strafrechtelijkonderzoekte starten.
Evenalsde Ministervan Justitiehoudt ook het Collegezich in beginselniet
bezigmet de afdoeningvan individuelestrafzaken.Die afhandelingis in
handenvan de officiervan.iustitieop het arrondissementspatket
en vindt
justitie
plaatsondei verantwoordelijkÀeid
van de hoofdofficiervan
aldaar.Ten
behoevevan eenverderebeoordelingvan uw brievenin strafrechtelijkkader,
zal ik ze te! kennisbrengenaan de hooldofficiervan iustitie te Utrecht.Dit is
het arrondissement
waarbinnenu woonachtigbent en derhalvezullen
aangiftendie u doet bij uw plaatselijkepolitie op dit parketkunnen worden
beoordeeld,indien daartoeaanleidingbestaat.
Voortvarendheidaíhandeling uan uw aangiften bij de polírte
Aangezienhet Collegein principeniet betrokkenis bij de afdoeningvan
individuelestafzakenen de voortvarendheidvan de afhandelingvan een
aangiftedaaraannauw is gelieerd,zal ik uw brievenook ter behandelingvan
dit punt overdragenaan de hoofdofficiervan justitie te Utrecht.
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Meer in het algemeengesproken,kan u meedelendat de feiten die u aan de
orde stelt,eenzeercomplexkarakterhebben.Ook al beschiktde potirie of de
ofncieÍvan justitie overveelinformatie,blijft de beoordelingvan de kwestie
die u naarvoren brengtmoeilijk.Daarcmkan het zijn dat de afhandelingvan
aangiftenzoalsdie door u zijn gedaan,meeÍ tijd in beslagnemendan u voot
wenseliikhoudt.
De trage reactievan het CoLLege
Terechtheeftu in verschillendebrievenaan de Ministervan Iustitie aan de
orde gestelddat u nog geenrcactievan het Collegehad ontvangen.Ik ga er
van uit dat dezekwestiemet dezebrief is opgelost.
Uw bríeven
In uw brief met bijlagenvan 13september2002schrijft u dat een
politiefunctionalisnaar aanleidingvan uw bezoekaan het bureau,te rade is
gegaanbij het parketen dat haat daar te velstaanis gegevendat
'boekhoudfraude'niet
strafbaarzou zijn. Het Collegekan op basisvan de
thansbeschikbareinformatieniet beoordelenof er sprakeis van straÍbare
feiten bii de door u beschrevenboekhoudkundige
malversaties.
Voot zover
geconstateerde
feitenvoldoenaan wetteliikedelicrsomschrijvingen,
als
bijvoorbeeldart. 225Sr, is uiteraardsprakevan een strafbaarfeit. Een
algemenestellingdat dergelijkefraudeniet stralbaarzou zijn, is dus niet
correct.
Op de overigepunten uit laatstgenoemde
brief is reedsgeantwoorddoor de
Ministervan tustitie.
Gezienhet feit dat uw briefvan 30 november2002een rappelom inhoudelijke
beantwoordingvan uw brief van 13september2002aan de Ministervan
Iustitie is, zal het Collegeniet verderop dezebÍefingaan.
In uw brievenvan 20 december2003,29januari 2003,10maaÍ 2003,l8 maart
2003en 9 april2003brengt u, voor zovervoor het OpenbaarMinisterievan
belang,de drie kwestiesondet de aandachtwaaropik hierbovenheb
gereageerdonder de kopjes "Boekhoudíraudedoor gemeentenen prouíncíes",
"VoortvarendheídaÍhandelíng
uan uw aangíftenbíj de politíe" en "De trage
rea$íe uan het College".Graagverwijs ik naar hetgeen ik aldaar heb opgemerkt.
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lk veÍrouw elop u hiemee voldoendete hebbengeinformeerd.
Het Collegevan procureurs-generaal,
namenshet College,
het Hoofd Bestuurlijkeen juridischeZaken,
voor deze,

H.M. Braam

