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boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies

Geachte heer Verhoef,

Uw brieven van 10 en 18 maart en I april2003 heb ik in goede orde
ontvangen. Daarin bericht u mij over uw (pogingen tot het doen van)
aangiften van boekhoudfraude door een aantal gemeenten en provincies. U
vraagt mij: "hoe serieus nemen we boekhoudfraude, bovendien door de
overheid zelf, en protest daartegen?" Daarnaast schrijft u mii dat ik er goed
aan zou doen "personeel ter plekke opdracht te geven de aangiften
onmiddellijk op te maken en onmiddellijk door te geleiden naar de
aangewezen Oflicier van Justitie (in Amsterdam?)" en mij "over de voortgang
van de aanpak voortdurend te laten informeten. Zoals het nu gaat, gaat het
niet goed!" Ik kan u het volgende bedchten.

Zoals ik u in miin brief van 13 december 2002 berichtte valt bestriiding van
boekhoudfraude binnen de taken van de dive$e participanten aan het
Financieel Expertise Centrum. Het FEC zal aan het vraagstuk van
boekhoudfraude in algemene zin gepaste aandacht geven. Boekhoudfraude.
ook door de overheid zelf, wordt derhalve serieus genomen. Ove gens wil ik u
er hierbii nog wel op wijzen dat ik niet eetder aan u geschreven heb dat
boekhoudfraude mij "ernstig voorkwam waarvoor zelfs de huidige strafmaat te
gering is". ln mijn briefvan 13 december 2002 heb ik u geschreven dat het
Nederlandse Wetboek vaq Strafrecht geen specifieke bepaling bevat waadn
"boekhoudfraude" strafbaar is gesteld. Tegen deze en andere vornen van
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fraude kan echter worden opgetreden op basis ran de artikelen 225 e.v. van
het Wetboek van Strafrecht.

Ook heb ik u in miin brief van l3 december 2002 reeds bericht dar de
strafrechteliike handhaving in geval van (boek:houd)fraude voorbehouden is
aan het Openbaar Ministerie. Derhalve zal u over zaken die betrekling hebben
op eventuele strafrechtelijke onderzoeken schrifteliik door het Openbaar
Ministerie worden bericht.

Het College van procureurs-generaal heeft in de op t maaÍt 2003 in werking
getreden 'Àanwijzing voor de opsporing' aangegwen op welke wÍze de politie
en het Openbaar Ministerie met informatieverschamng aan iemand die
aangifte heeft gedaan, dienen om te gaan. Deze aanwitzing is te vinden op de
website van het Openbaar Ministerie: www.om.r

Op uw vezoek om "personeel ter plekke opdracht te geven de aangiften
onmiddellijk op te maken en onmiddellijk door te geleiden naar de
aangewezen Officier van tustitie" kan ik derhalve niet ingaan. Wel breng ik uw
brieven van l0 en lB maart en 9 april2003, alsmede een afschdft van deze
brieíonder de aandacht van het College van prccureurs-generaal. Van dit
College ontvangt u te zijner tijd een reactie.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geihformeerd.

De Minister van Íustitie.
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