
Wijziging Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD-
ECD 2007

Besluit van de Minister van Justitie d.d.
12 maart 2008 nr. 5535665/08, tot wijzi-
ging van het Besluit hulpofficieren van
justitie Belastingdienst/FIOD-ECD
2007)

De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 154, aanhef en onder d,
van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel I
Het Besluit hulpofficieren van justitie
Belastingdienst/FIOD-ECD 2007 wordt
als volgt gewijzigd:
Artikel 1, eerste lid, onder a, komt te
luiden:
a. de functie vervullen van:

lid van het managementteam,
teamleider of
medewerker opsporing groepsfunctie

F of I, die minimaal vijf jaar opsporings-
ervaring heeft; en

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na publicatie van de
Staatscourant waarin het is geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting wor-
den gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 12 maart 2008.
De Minister van Justitie,
namens deze:
hoofd afdeling Bestuurlijke en
Juridische Zaken,
L.A.M. Gielen.

– 
– 
– 

Binnen zes weken na publicatie van dit
besluit kan een belanghebbende daarte-
gen een bezwaarschrift indienen bij de
Minister van Justitie, Postbus 20301,
2500 EH Den Haag. Het bezwaarschrift
dient te zijn gemotiveerd.

Toelichting

Met ingang van 1 juni 2007 is de Wet
op de bijzondere opsporingsdiensten in
werking getreden. De Belastingdienst/
FIOD-ECD is de bijzondere opsporings-
dienst als bedoeld in artikel 2, aanhef en
onder a, van die wet. Op grond van arti-
kel 3, aanhef en onder a, van deze wet is
de Belastingdienst/FIOD-ECD in de
eerste plaats belast met de strafrechtelij-
ke handhaving van de rechtsorde op de
beleidsterreinen waarvoor de Minister
van Financiën verantwoordelijkheid
draagt. De Belastingdienst/FIOD-ECD
is, op grond van artikel 3, aanhef en
onder b, van deze wet, daarnaast onder
meer belast met de strafrechtelijke hand-
having van de rechtsorde op een beleids-

terrein waarvoor een andere Minister
verantwoordelijkheid draagt en door die
Minister in overeenstemming met de
Minister van Financiën en de Minister
van Justitie aan de Belastingdienst/
FIOD-ECD is opgedragen.Teneinde de
bijzondere opsporingstaak zelfstandig,
effectief en efficiënt te kunnen uitvoe-
ren, acht ik het noodzakelijk om naast
de opsporingsambtenaren in de functie
van lid van het managementteam, team-
leider of medewerker opsporing groeps-
functie F, die minimaal vijf jaar
opsporingservaring heeft, tevens de
medewerker opsporing groepsfunctie I
die minimaal vijf jaar opsporingserva-
ring heeft, aan te wijzen als hulpofficier
van justitie.

Den Haag, 12 maart 2008.
De Minister van Justitie,
namens deze:
hoofd afdeling Bestuurlijke en
Juridische Zaken,
L.A.M. Gielen.
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