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uw brief van 20 decemb€r 2002

Geachte heer Verhoef,

Uw brief van 20 december 2002 heb ik in goede orde ontvangen. Tot mijn
genoegen las ik daadn dat u mij erkentelijk bent voor miin heldere antwoord.
In uw brief stelt u een aantal zaken aan de orde. Daarover kan ik u het
volgende mededelen.

U schrijft mij dat u bij de politie aangifte heeft gedaan van "boektoudfraude"

door uw gemeentebestuur(ders). U bent er niet gerust op dat uw aangifte
adequaat zal worden opgepakt en behandeld. U roept derhalve dringend mijn
hulp in om als minister die maatregelen te teffen die ertoe leiden dat de
kwestie snel en doelteffend door ter zake kundigen wordt opgepakt.

Zoals ik u reeds in miin brielvan 13 december 2002 berichtte is de
sÍafrechtelijke handhaving in geval van (boekhoud)ftaude voorbehouden aan
het Openbaar Ministerie. Voordat het Openbaar Ministerie tot vervotging kan
overgaan dient er uit feiten en omstandigheden wel eelst een redelijk
vemoeden van schuld voort te vloeien. Door aangifte te doen heeft u de juiste
weg bewandeld. Het is nu aan het Openbaar Ministede om te beslissen oftot
vervolging zal worden overgegaan, Ik kan in dezen verder niets voor u
betekenen. Als Ministe! van Justitie treed ik in beginsel namelijk niet in
individuele zaken. Het Openbaar Ministerie is immers verantwoordelijk voor
de opsporing en vervolging van suafbare feiten.
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U laat Ílij weten dat mtn ambtgenoot van Binnentrandse Zaken en
Konilkijksrelaties (BZq en zijn 8mbtsvoorgangers at Jarenlang heel
lÍampachtig uw alatÍneÍende bdeven niet wensen te behaldelen etr niet op
dez€ kw€sde w leD ingaan. U verzo€lÍ mtt om bij mijn ambtgenoot van BZK
nog eens het belang van deze zaal onder de aandÀcht te brengen. B kan u
mededel€n dat ik de briefr,visseling tuss€n u en rrt heden ter kennisneming
aan hem heb toegezonden.

Ik vertrouw erop u Nermee voldoende te hebben geïnfoÍmeerd,

\- Hoo8achtend,

De Minister van lustitie,
namens deze.
hoofd Bureau Juridische en
Beleidsoodersteunende enheden,
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