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BÍ besnMoording
de
dátumen onsk€nmeÍk
!€Ímelden.wlt u slechts

ceachte hee! Verhoef,
In teactieop uw bdefvan 3 septemberjongstledenberichtik u alsvolgt.
ln wn brief stelt u een aantal elementen aan de orde waarop ik hieronde! afzonderlijk
zal ingaan.
\-

Allereerst geeft u aan zich te ergerenaan de stellingnamevan het openbaar Ministerie
naaraanleidingvan uw verzoekenom de door u gedaneaangiftente coórdineren.In
reactie daarop bericht ik u dat de aangiften [iet worden gecoórdineerddoor het
Collegelan procureurs'generaal.
Het Collegehoudt zich in beginselniet bezigmet de
aÍhandelingvan individuelestrafzaken.
Het feit dat uw eeÍderecorrespondentie
dooÍ
de Ministervan Justitieaan het Collegeis overgedragen,
betekentniet dat de
coóÍdinatiedoor het Collegedient te geschieden.
Voor het overigeheb ik nietstoe te
voegenaan hetgeenil eerderomtrentde coórdinatievan uw aangiftenen de functie
van het FunctioneelParketi.o. heb opgemerkt.
Vewolgensheeft u aangegeveDdat niet volledig is geantwoord op uw brief\,.an 3
augustu$iongstleden.U geeft aan dat u daadn niet alleen de coórdinatie ter sprake
had willen brengen, maar ook uw ergemis over de inhoudeliike beoordeling van uw
aangiftendoor de officiervanjustitie.In Íeactiehierop deelik u mee dat indien u het
niet eensbent met de beslissingvan de officier!€n justitie om geenvervolgingin te
stellen op basisvan uw aangiften,art. 12e.v. Wetboekvan strafuoÍdering u de

18 ottobe. 2004PaG/BIZ|12499
:

,

mogeltikheid 8eeft die beslissingaan te vechreobii het geÍechtshof.Inmiddels hebben
berichten het CollegebeÍeikt dat u ewoor hebt geLozendie te weg te bewandelen.In
afr^rachtingvan een reactie van het gerechtshofop uw klachten, zal het Collegeddar in
dit stadium niet verder op ingaan.
Tenslotte wijst u mii opnieuw op de door u bii uw bdef t/an 3 augustus2004gezonden
brief aan het Collegevan Beroq) voo! het bedÍUfsleven.Ik heb daaÍin aaÍleidtru
gevondenuw bÍld aan het Collegevan BeÍoep voor het beddiBleven ter kennisneming
door te stwen aan het Functioneel Parket i.o.
\-

Ik veÍtrouw eÍop u hiermee voldoelrde te hebben geinfomeerd.
Hoogachtend,
het Collegevan procureurs-genenal,
namenshet college,
het hoofd Bestuudtikeen luidbche Zaken,
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