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uw brief \€n 03 september 2004

ceachte hee! Verhoef,

In teactie op uw bdefvan 3 september jongstleden bericht ik u als volgt.

ln wn brief stelt u een aantal elementen aan de orde waarop ik hieronde! afzonderlijk
zal ingaan.

\- Allereerst geeft u aan zich te ergeren aan de stellingname van het openbaar Ministerie
naar aanleiding van uw verzoeken om de door u gedane aangiften te coórdineren. In
reactie daarop bericht ik u dat de aangiften [iet worden gecoórdineerd door het
College lan procureurs'generaal. Het College houdt zich in beginsel niet bezig met de
aÍhandeling van individuele strafzaken. Het feit dat uw eeÍdere correspondentie dooÍ
de Minister van Justitie aan het College is overgedragen, betekent niet dat de
coóÍdinatie door het College dient te geschieden. Voor het overige heb ik niets toe te
voegen aan hetgeen il eerder omtrent de coórdinatie van uw aangiften en de functie
van het Functioneel Parket i.o. heb opgemerkt.

Vewolgens heeft u aangegeveD dat niet volledig is geantwoord op uw brief\,.an 3
augustu$ iongstleden. U geeft aan dat u daadn niet alleen de coórdinatie ter sprake
had willen brengen, maar ook uw ergemis over de inhoudeliike beoordeling van uw
aangiften door de officiervan justitie.In Íeactie hierop deel ik u mee dat indien u het
niet eens bent met de beslissing van de officier !€n justitie om geen vervolging in te
stellen op basis van uw aangiften, art. 12 e.v. Wetboek van strafuoÍdering u de
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mogeltikheid 8eeft die beslissing aan te vechreo bii het geÍechtshof. Inmiddels hebben
berichten het College beÍeikt dat u ewoor hebt geLozen die te weg te bewandelen. In
afr^rachting van een reactie van het gerechtshof op uw klachten, zal het College ddar in
dit stadium niet verder op ingaan.

Tenslotte wijst u mii opnieuw op de door u bii uw bdef t/an 3 augustus 2004 gezonden
brief aan het College van Beroq) voo! het bedÍUfsleven. Ik heb daaÍin aaÍleidtru
gevonden uw bÍld aan het College van BeÍoep voor het beddiBleven ter kennisneming
door te stwen aan het Functioneel Parket i.o.

Ik veÍtrouw eÍop u hiermee voldoelrde te hebben geinfomeerd.

Hoogachtend,

het College van procureurs-genenal,
namens het college,
het hoofd Bestuudtike en luidbche Zaken,
vooi dèA;
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