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Door ondergêtêkende werbalisartl (en) crêÍden acbteleenwolgens
van de hierondêr vemelde personen de pêraonê1ia
en
eventuele vêrklarins
vaslgelegd.
Pleêgplaat Ê/ -adres
Nadere onschrijving

BREDÀ, CIÀUDIUS PRINSENIÀÀN 10
crêri

Pleegdatum/-tijd

ceb . daÈum/-plaals
Àdrês/-p1aêts
Postkode/Èêlefoon

tusser

dê

frá!,;ê

donderdag X januari
1998 00:00 uur en
dinsdag 1 januari 2002 00100 uur

\IERHOEA, LEONÀRDWII,I,EM
2? fêbruari
1947 tse U:|RECHT
gest: M
KERSENGÀÀRD
13 te 9{lJK BI.l DITSRSTEDE
3962 arR 0343572055
írk doe aangiftê van varsheid in geschrift
van:
het opzeltêtijk
vêrstrekken
van mislêidêndê infornatie
in
de jaarrêkêning,
populair uitgêdrukt
als boekhoudfraude,
en
het verlêno
van nedewerking daaraan
door het gêmeêÍlebestuur c. q. -bestuurdêrs
betrokkêD serneenlêraadslêdên ván geheerte
bêtrokkên accounranÈ (Ê)
in de jaarr:ekeningen
Brêda

1998 tot

en atle
Breda, ên dê

ên met 2002 van

gemeente

op grodd ean de Gemêêntêwêt noet het geneertebestuur
na
jaar aan (o.a.)
afloop
ván ieder
dê burgers
wan de gemeentê
(i.c.
gmeente
Breda) naar ook aan aLle andele
belasÈingbeÈalers
en betanghêbbendên
rêkêning
en
verartwoordirg
êflessen
in de vorm van een j aarrêkêniÍrg.
Deze jaarÍêkenirg
nag uileraard
niêt misleidênd
zijn.
De aangifÈê
betreft
de onstandigheid
dat hêt
gemeenÈebêêtuur
al enige jaren
achtereen
op grotê
êchaa1
onÈvang6tsen en uiEgavên buitên
dê wins!-en-verlieslekening
jaafekeringen
laat. ên derhalve
verzwijgt.
De betrêffênde
zijn
dêrhalve
nisleidend.
Itêt gemeentebestuur
liet
dê winst-en-verliesrekening
ower
1998 eindigen meE êên voordêIig
saldo van f 14,4 niljoen
(6,s Íniljoer
euro); in wêrkêtijkhêid
was er een nadelig
(0,s nil.joen euro) .
saldo van f 1,2 Íniljoen
sêts getneentebêstuur
liêt
dê winst-en-we!1ieslekening
ower
1999 eindigên
mêt êên voordêlig
6a1do vaD f 43,6 niljoêÍ
êuÍo);
in eêrkèrijkheid
voolde1is
{19,8 miljoên
(8.2 miljoên
saldo van f 18,0 miljoen
euro).
Hêt gênêolebestuur
liel
de winsE-ên-eêrliêêrêkêning
over
2000 eindigen mêÈ eên voordelig
aaldo warr f 53,0 niljoen
(24,0 mitjoen
êuro);
in rêrkelijkheid
was er eer voor:detig
(12.7 íniljoen euro).
saldo warl f 27,9 miljoen
!IêÈ gêmêêntebestuu!
liet
de uinst-en-verliesrekêning
ovet
2001 êindigen met een vooldelig
saldo van 24,9 miljoên
euro;
in werketijkheid
was er êên voordelig
Êaldo van
La,5 niljoen
êuro.
IrêÈ gemeêntebê€tuur
liet
de
winst-en-verliêsrêkêning
over 2002 êindigên
mêÈ een
eoordêlis
saldo van 18,1 miljoen
êuro;
in lrêrkêlijkhêid
eaê
êr êên nadelis
saldo van 12.7 miljoên
euro.
Over 1998 is êen bedrag verzwege!1 van 7,0
niljoen
euro
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over
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1999
2000
2001
2002
1998 - 2002

bedrag
bedrag
bedrag
bedrag
Ís een

verzwêgên van 11,5 miljoen euro
verzwêgên van r.1,3 miljoen euro
vêrzwêgen van 10,4 miljoen euro
verzwegen wan 30,8 niljoen
euro
bedlag verzlvêgen van 71,1 miljoen

Jaarrekeningen
van geneenren moeten nie!
allêen
betrouwbaar
zj.jni
zê Ínoelen ook voldoen
aarr wetÈêlijkê
voorschrifEên,
de zogênoemde CoÍrptalciliLeiEsvoorschrifrên.
De
Comptsabilileitsvoorschrif,ter
schrijvên
voor in artikêlen
3
ên 2? dat dê jaarrekening,
respêctievelijk
winsrêÍr
vêlliesrekening
van baten en faêren).
{senoemd. rêkêding
betrouwbaar
is eD schrijven
voor in art.ikel
2? daL àlIe
baten ên à1le lasÈen in de wiDst-en
veÍliêsrekeninq
moeten
wordên opgenomên ên dat heÈ saldo van de rekening
rrer sarao
moêt zijn van à1rê baten en lasÈên. De betreffendê
jaalrekeningên
zijn
dus niêÈ alleeD misleidend,
ze wotdoên
(daamee)
ook niêt
aa]l dê bêtrêffsde
wetteliike
bepalingen.
Bij aI dêzê jaarrekeningên
slaan goeatkeurênde
accountsanlsverklaringên.
llen onrechte
derhalvê.
Hets betrêf t
accountants
van he! accountanEskanÈoor
Deloittse
& Toucbe.
De accounEants
kennen ongêElrijfê1d
het feit
dats opbrêngsten
en kosten buitsen de uinsten verliesrekênincên
ziiÍ
gelaÈên en kennên ongêrwijfeld
de bêErêEÍênd; bare; en
laÊt.en.
De accountênts
hebben derhalve
opzêrte1i.jk
meege\rêrk!
aan dêzê miêleidende
informaÈiêvêrstrekkinq
aan
de gebruikerÊ
vàn de iaarrekeningen
waaloniter
de burgére
van gêneerte
Breda.
Toêlicht.ing:
op de Fonnpasina
van dê volkÊkraÍrt
van 2s okÈobeï
S
1e99 vloêg
ik tn een bijdrage
ondêr het opschrifr
rilaarrêkêningen
vol foutênr
aatralach! voor hêt eerêchijnsel
dat de j aar:r:ekeningen
van vêêI gêneenlen
en provincies
misleidend
zijn.
Vrij
Nêdertand
van 2 maart 2oO2 besteedde
S
in êên
reêmeenteD verbergen
ártikel
ondêr het opschrift
mifjardên"
aalalachE aan het verschijnsêl
dat in de jaarrekeningên
van
vêel gêneerten
miljardên
aan opb.engsten
ên koÊreD
verzwêgên wolden.
uiÈ onderzoêk
wan Vrij
Nêdêlland
blêêk
ala! dê 30 grote
gêmêêntên ower 2O0O tezamen pêr êa1do ruiÍn
f 3,8 miljard
haddên vêrzwêseD.
ook de gemeênÈê Bleda kwarn
in de pu.bllcat'ie
van vrij
Nêdêrlárd
voor.
De Telegraaf
van 5 ju].j. 2oo2 bêsrêêddê
aandacht
S
aaD
het verschijnÊel
dat geneenEen hondêrdên Ídljoenen
buiten
dê rekening
houdên onder de kop "cemêênÈêÍr vêrbloener
eigen
f inênciêle
siÈuaÈie.
Eonderden milioênen
buiLên
boekhoudingên
seÈ becrei!
dus ook gemeenÈe
sehouden".
Breda.
HeE arLikel
in De TêlegraaÍ
S
eindigde ner een
íWij
reactie
van Èweê desgevraagde
accountantskanÈorel.
houden ons aan dê {êÈÈêlijke
voorschriften
waar de
jaarrêkêninsen
van gêmêênÈes aan noeten voldoen..
siêrmêê
jaarrêkeíingen
ontkênnen
zij
dus niêÈ daÈ de betleffênde
misleidend
zijn!
Dê rêacÈiê
klopt
oveligens
nier,
inunêrê de
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jaalrekeningeÍ
betreffende
voldoen èèk niet aa.rl dè
betreffende weCtèlijkê êisêÍr. i.c. ate
Conll)tabiliÈeitsvoorschrif
ÈeÍr.
Ik sruuÍ al jaren achtêreen (vanaf 1999 ovêr dê
S
ni.sleidende Jaarrekening 1998) telkens briêvên naar de
gemeenÈêraad van gemeente Brêda over de misleidende
jaarrêkêniagen.
l.rijn laatste
brief 1'as die waIr 22 sepÈember
2003 inzake de jaarrekerirg
2002. tê1kêns liets de
gênêenteraad mij weten niets aan dê rnisstand te lril1en
Atr jaren achlereen heb ik hêÈ geneentebesLuur en de
I
gêmeênteraad laten ziên er gewaarschuwd alaÈ ale door hên
opgenaakte jaarrêkêningeD
nisleidend
zijn.
DesoDdari{s zijn
dê gêmeentsebesÈuur:ders. geneenteraadsledên en accounrant (s)
e! willens
en wetens ên duê opzeÈtelijk
meê doorgesaan.
Navraas bij dê mini6ter van ,Justitiê
hêêfr
I
opgelêvêld dat de rêlevante
artikêfên
uir het wetboek wan
SÈrafrechE (têtl minste) de arrikêfên 225, 226, 221 e\ 336
zijn. ook belangrijk
is arrikê1 360wijk

bij

Duurstêdê,

3.9 naarr

2004

Àls of namens de benadeeldê partij
wil ik
in het kadêr vaB een êvêntueêf strafproces
Na voorlêzing

Dlltd opn.aaígifte
(en)
vêrbalisant

êD volharding

de onLstane schade
verhalên oD de

mêÈ vêrbalisant

vrijdág
19 maart 2 0 0 4 1 0 r 0 0 u u r
cr,Er.t, EYIÀN,
Mêdeu.Service
B van politie
regio

UtÍêcht.

districÈ

buiLergewoon opêporingsaÍÈlênaar,
aktelruÍner 5 003331lO
Àrtiket

(en)

225 LID L wetboek van strafrêcbt
cq
226 LID ! 1 wetboek va]r strafïêchÈ
cq
226 LID I2
wetboek van strafrêcbt
227 LID L líêtboek van sllafrêcht
cq
227 LÍD 2 wêtboek van strafrêcht
cq
336 ifetboek van êtrafrechts

I!í.o. - omschri l wing

signalenent.

(en)

Boêkhoudtraude : opzeEteli j k vetstrekken
van mislêidênde
j.nfodËtie
in de jaaÍrekening
en het ve!1enen va.rl
nedewerking daaraan Èegen dê gêÍneent'e Bleda.
indj.en

va.rl toepassirg:

zie

vêrklartng

bêtrokkeÍre
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OFg€oaakt
CtAI.t,

tê rIiÍK

rll.I,Àt{,

BIit DttgRSTEDE op 19 !|aar!

2OO{ door

op aÍrbtsbêlo
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:

