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Uw brieven over boekhoudftaude binnen de overheid

Geachte heer Verhoei

Uw brieven aan de Minister van Justitie van 13 september 2002, 30 november
2002,20 d,ecembeÍ 2003 en 29 januari 2003 betreffende "Boekhoudftaudes bij
gemeenten en provincies" zi.in vergezeld van door u aan de Minister gezonden
biilagen, op 13 februari 2003 ter behandeling overgedragen aan het College van
procureurs-generaal en alhieÍ l7 februari 2003 in goede orde ontvangen. Uw
brieven van l0 maart 2003, l8 maaÍ 2003 en I april 2003 ziin op I1 april 2003
ter behandeling aan het College overgedragen en alhier op 14 apdl 2003 in
goede orde ontvangen. [n rcactie op uw schrijven, bericht ik u thans als volgt.

Allereerst hecht het College eÍ aar u excuses aan te bieden voor het feit dat uw
brieven niet eerdeÍ zijn beantwoord.

In uw brieven over boelàoudfraudes bij gemeenten en provincies komen
ve$chiUende elementen aan de orde. Het Openbaar Ministerie is belast met
de opsporing en vervolgi[g van stralbare feiten en derhalve zal de
beantwoording van uw bdeven door het Openbaar Ministerie beperkt blijven
tot de kwesties in uw brieven die daaraan rechtstreek gelieerd ziin. Op
andere, meer algemene punten, is reeds uitvoerig ingegaan door de Minister
van tustitie. Het College zal daaÍom daarop niet opnieuw ingaan.
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Het bovenstaande in ogenschouw nemende, bevatten uw brieven steeds dde
rode draden die voor het Openbaar Ministerie van belang zijn. Dat zijn ten
eerste uw aanwijzingen dat er sprake is van groolschalige fraude bij aanzienlijk
aantal gemeenten en provincies, ten tweede de voortvarendheid van de
afhandelingen van uw aangifte door de politie en tenslotte het feit dat u tot op
heden nog geen reactie op uw schrijven heeft ontvangen van het College.
Hieronder zal ik ee$t ingaan op deze dde steeds terugkomende punten.

Boekhoudfraude door gemeenten en prouinaies

In uw brieven heeft u veelvuldig aangegeven aanwijzingen te hebben dat er
sprale is (geweest) van grootschalige boekhoudfraude door gemeenten en
pronvincies in Nederland. Zoals u reeds door de Minister van Justitie bij bfief
van 13 december 2002 is bericht, is fraude strafbaar gesteld in het Wetboek van
Stnfrecht. Op grond van de u ter beschikking staande informatie bent u
blijkbaar tot de conclusie gekomen dat er sprake is van strafbare handelen bij
een groot aantal gemeenten en enkele provincies.

Indien u beschikt over voldoende concrete aanwijzingen om een vermoeden
van schuld tegen betrokkenen afte kunnen leiden, dan geef ik u in overweging
aangifte te doen bij de politie voor zover u dat niet reeds hebt gedaan.
Vervolgens zal de aangifte worden beoordeeld om te bezien of er aanleiding is
een strafrechtelijk onderzoek te starten.

Evenals de Minister van Justitie houdt ook het College zich in beginsel niet
bezig met de afdoening van individuele strafzaken. Die afhandeling is in
handen van de officier van.iustitie op het arrondissementspatket en vindt
plaats ondei verantwoordelijkÀeid van de hoofdofficier van justitie aldaar. Ten
behoeve van een verdere beoordeling van uw brieven in strafrechtelijk kader,
zal ik ze te! kennis brengen aan de hooldofficier van iustitie te Utrecht. Dit is
het arrondissement waarbinnen u woonachtig bent en derhalve zullen
aangiften die u doet bij uw plaatselijke politie op dit parket kunnen worden
beoordeeld, indien daartoe aanleiding bestaat.

Voortvarendheid aíhandeling uan uw aangiften bij de polírte

Aangezien het College in principe niet betrokken is bij de afdoening van
individuele stafzaken en de voortvarendheid van de afhandeling van een
aangifte daaraan nauw is gelieerd, zal ik uw brieven ook ter behandeling van
dit punt overdragen aan de hoofdofficier van justitie te Utrecht.
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Meer in het algemeen gesproken, kan u meedelen dat de feiten die u aan de
orde stelt, een zeer complex karakter hebben. Ook al beschikt de potirie of de
ofncieÍ van justitie over veel informatie, blijft de beoordeling van de kwestie
die u naar voren brengt moeilijk. Daarcm kan het zijn dat de afhandeling van
aangiften zoals die door u zijn gedaan, meeÍ tijd in beslag nemen dan u voot
wenseliik houdt.

De trage reactie van het CoLLege

Terecht heeft u in verschillende brieven aan de Minister van Iustitie aan de
orde gesteld dat u nog geen rcactie van het College had ontvangen. Ik ga er
van uit dat deze kwestie met deze brief is opgelost.

Uw bríeven

In uw brief met bijlagen van 13 september 2002 schrijft u dat een
politiefunctionalis naar aanleiding van uw bezoek aan het bureau, te rade is
gegaan bij het parket en dat haat daar te velstaan is gegeven dat
'boekhoudfraude' niet strafbaar zou zijn. Het College kan op basis van de
thans beschikbare informatie niet beoordelen of er sprake is van straÍbare
feiten bii de door u beschreven boekhoudkundige malversaties. Voot zover
geconstateerde feiten voldoen aan wetteliike delicrsomschrijvingen, als
bijvoorbeeld art. 225 Sr, is uiteraard sprake van een strafbaar feit. Een
algemene stelling dat dergelijke fraude niet stralbaar zou zijn, is dus niet
correct.

Op de overige punten uit laatstgenoemde brief is reeds geantwoord door de
Minister van tustitie.

Gezien het feit dat uw briefvan 30 november 2002 een rappel om inhoudelijke
beantwoording van uw brief van 13 september 2002 aan de Minister van
Iustitie is, zal het College niet verder op deze bÍefingaan.

In uw brieven van 20 december 2003, 29 januari 2003, 10 maaÍ 2003, l8 maart
2003 en 9 april2003 brengt u, voor zover voor het Openbaar Ministerie van
belang, de drie kwesties ondet de aandacht waarop ik hierboven heb
gereageerd onder de kopjes "Boekhoudíraude door gemeenten en prouíncíes",
"Voortvarendheíd aÍhandelíng uan uw aangíften bíj de politíe" en "De trage
rea$íe uan het College". Graag verwijs ik naar hetgeen ik aldaar heb opgemerkt.
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lk veÍrouw elop u hiemee voldoende te hebben geinformeerd.

Het College van procureurs-generaal,
namens het College,
het Hoofd Bestuurlijke en juridische Zaken,
voor deze,

H.M. Braam


