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Ons kenme* P^GlBIZlllzlT b€handelên.
OndenveÍp Uw brier€n vàn 3 en l8 mei 2004

Geachte heer VeÍhoef,

In antwoord op uw brieven van 3 en l8 mei 2004, alhie! ontvangen op respectievelijk 4
en 19 mei 2004, bericht ik u als !'olgt.

Uw bricf uan 3 nÊi 20U

In uw brief van 3 mei geeft u aan nader en uitvoerig te willen worden verhoord,
teneinde in de gelegenheid te zijn uw aangiften toe te lichten. Inmiddels is u bij brief
van 13 mei 2004 (met kenmerk 3000-6367/03) door de hoofdofficieÍ \,?n justitie te
Utrecht bericht dat de aangiften naar aanleiding waan€n te! beoordeling van die
aangiften nadeÍ onderzoek heeft plaatsgevonden, zijÍ geseponeerd.

Alvorens deze beslissing is genomen, is kennisgenomen van uw veÍzoek nader te
worden gehoord. Voor de beoordeling van de aangiften, werd echter een nadere
toelichting uwezijds niet noodzakelijk geacht.

Uw brtef wn 18 mei 2oo4

ln uw briefvan l8 mei bellaagt u zich erover dat er geen entele landeliike sruring elr /
of coórdinatie plaatsvindt van de doo! u gedane aangiften. Ik begrijp dar bii u die
indruk is ontslaan en ik wil trachten die hierbij weg te nemen.



PaGlBtZl ll2l7

ÁlvoEns de hoofdomdei van iustitie te UÍecht heeft besloten tot seponerlng van
eÍkele van uw aangiften, is het Funcdoneel Pa*et i.o. van het Openbaar Mtlisterie
om advles dadover gevraagd. Het Funcdone€l Parket i.o. is een Ílet-regiogebonden
onderdeel \ran het Openbaar Ministerie dat onder andeie is gespecialiseeÍd in
ftaudezaken en heeft in die hoedanigheid de kennis en kunde lratr het Flnancleel
B4rerdse CenÍum, voor zover van belang voor de beoodelfurg van uw aanglften,
geïncorpoÍeeÍd.

Ik veÍtouw ercp u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het College n pÍocureu$-generaal,

namens het college,
het Hoofd Bestuurlijke en luridische Zalen,

212


