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OndeÍwoQ boekhoudftaudes bij gemeenten en provincies en srÍafrecht

Geachte heer Verhoef,

Zoals ik u reeds berichtte, heb ik uw brief van 13 september 2002 in goede
orde ontvangen. Ook uw briefvan 30 novembeÍ 2002 heb ik inmiddels in
goede orde ontvangen. De beantwoording van uw brief van 13 september 2002
heeft helaas wat langer op zich laten wachten dan ik had toegezegd. Daarvoor
bied ik u mijn verontschuldigingen aan.

U schrijft mij dat u aanneemt dat het onderwerp "integiteit van het openbaar
bestuu!" en de juridische mogelijkheden die burgers hebben om misstanden
op dit gebied ook langs strafrechteliike weg aan le pakken, mii als minister van
Justitie zeer ter haÍe gaan. Het onderwerp "integdteit van het openbaar
bestuur" gaat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties e[
mij inderdaad zeer ter harte. Ik mag u verwiizen naar de Wet bevordering
integileitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Deze wet, die met ingang
van I september 2002 gedeelteliik in werking is getreden, zal naar verwachting
op I ianuari 2003 volledig in weÍking treden. Daarnaast is sinds I februari 2001
de wetgeving op het terrein van omkoping van ambtenaren en ambteliike
corruptie aan8escherpt, door onder meer het verhogen van de stmfmaat en
verruiming van de delictsomschriivingen.
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In uw brief gaat u naar aanleiding van een aantal voorbeelden uit de praktijk
verder in op juridische mogelijkheden die burgers hebben om misstanden op
het gebied van de integriteit van het openbaar bestuur ook langs
straftechtelijke weg aan te palken. U schrijft mij onder meer over de volgens u
al zes jaar durende fraude met misleidende jaarrekeningen in uw woonplaats.
U wilde van deze "boekhoudfraude" aaJrgifte doen bij de politie, zodat deze
kwestie strafrechteli.ik kon worden aangepakt. Tot uw verbazing bleek het u dat
het niet mogelijk is om "boekhoudlraude" in Nederland strafrechtelijk aan te
palken. U vindt dat er op dit gebied snel iets in het Nede andse strahecht
moet vemndercn. Daarover kan ik u het volqende mededelen.

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht bevar geen specilieke bepaling
waarin "boekioudftaude" is strafbaar gesteld. Tegen deze en andere vormen
ran fraude kan echter worden opgetreden op basis van de artikelei 225 e.v.
van het Wetboek van Strafrecht. De straftechtelijke handhaving in geval van
(boekJroud)fraude is voorbehouden aan het Openbaar Ministerie. Voordat het
Openbaar Ministerie tot vervolging kan overgaan dient er uit leiten en
omstandigheden wel eerst een ledelijk vermoeden van schuld voort te vloeien.

Er bestaat een Financieel Expertise Centrum (FEC), waa n de volgende
partijen samenwerken: het Openbaar Ministerie/arondissementsparket
Amsterdam, de Autoriteit Financiële Ma*ten, De Nederlajtdse Bank, de
Pensioen- en Vezekeringskamer, de FIOD-ECD, de Belastingdienst/Grote
Ondememingen Amsterdam, de regiopolitie Amsterdam/Amstelland, het
Korps landelijke politiediensten en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.
De taken van het FEC omvatten het onderling uitwisselen van informatie over
onderzoekmethoden, ftaudeprofi elen, trends en marktontwikkelingen,
alsmede het bevorderen dat mogelijk strafbare feiten die door elke instantie
afzonderlijk onvolledig worden onderkend, beter in beeld kunnen worden
gebracht. Daarnaast wordt deskundigheid ontwikl@ld ten behoeve van de
uitvoering van en bijstand aan opsporingsonderzoeken.

De participanten werken binnen het FEC vanuit hun eigen taken en wettelijke
bevoegdheden. Best iding van boekàoudfraude valt binnen de taken van de
diverse participanten. Het FEC zal aan het waagstuk van boekhoudftaude
gepaste aandacht geven.

Overigens heeft het kamerlid Koenders (PvdA) op 16 juli 2002 aan de ministers
van Financiën, van Economische Zaken en mij !Íagen gesteld over
boekhoudfraude. De wagen en de daarop gegeven antwoorden, treft u
bijgevoegd ter informatie aan.
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& verEouw erop u hierme€ voldoende te hebb€n gelnfonneerd.

De Mlnbter van lusdde,
namens dgze,
boofd Bureau tuddische en
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