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Mr. Hon. Justice John L. Murray
Comité voor Fraudebestrijding van de ECB
The Supreme Court
Four Courts
IRL-Dublin 7
Ierland

Geachte heer Murray,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw schrijven van 20 maart 2002 waarmee u mij doet toekomen

het  Jaarverslag van het Comité voor Fraudebestrijding (CvF) over de periode januari 2001 – februari

2002, en wil ik tevens mijn dankbaarheid betuigen voor het door het Comité voor Fraudebestrijding

gedurende het afgelopen jaar verrichte werk.

Wij danken u voor de door u in paragrafen B 2.1, B 2.2 en B 3.1 van uw Jaarverslag gedane specifieke

aanbevelingen, waarvan enkele reeds zijn uitgevoerd of thans worden uitgevoerd, aangezien de

Directie de desbetreffende aangelegenheden ziet als gewone budgettaire zaken. Deze zaken zijn als

zodanig reeds aangekaart met/door de Europese Rekenkamer en de interne en externe accountants van

de ECB.

In het bijzonder wat betreft de zes in het Jaarverslag van het CvF neergelegde aanbevelingen, zou ik u

willen mededelen dat aan de derde aanbeveling, die uit paragraaf B 2.2,  reeds is tegemoetgekomen in

de Administratieve Circulaire inzake de functies van de ECB (AC 3/2001 van 20.12.01), dat de drie

aanbevelingen uit paragraaf B 3.1 thans ten uitvoer worden gelegd, en dat de eerste twee

aanbevelingen uit paragraaf B 2.2 op het ogenblik door de Directie worden bestudeerd, en dat wij u

van de uitkomsten daarvan op de hoogte zullen stellen.
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Ik wil u er ten slotte tevens van op de hoogte stellen dat een exemplaar van het Jaarverslag van het

CvF zal worden toegezonden aan de leden van de Raad van Bestuur ter hunner informatie, en dat de

tekst van het Jaarverslag daaropvolgend zal worden gepubliceerd op de website van de ECB in alle

officiële talen van de Gemeenschap.

Om redenen van transparantie stuur ik tevens een kopie van deze brief toe aan de overige ontvangers

van het Jaarverslag van het CvF.

Hoogachtend,

Handtekening

Cc: Leden van de Raad van Bestuur van de ECB

Dhr. I. Sarmas, lid van de Europese Rekenkamer

Dhr. G. Kern, PricewaterhouseCoopers GmbH, Externe Accountant van de ECB


